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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001384-31.2013.815.0751
Origem : 4ª Vara Mista de Bayeux
Relator : Marcos Coelho de Salles (Juiz Convocado em substituição à
Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Apelante : Unibanco AIG Seguros S/A
Advogado : Samuel Marques Custódio de Albuquerque
Apelados : Joaquim Inácio de Lira e outros
Advogada : Maria Angélica Figueiredo Camargo

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
MORTE.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.

Afronta  o  princípio  constitucional  da  inafastabilidade  da
jurisdição  exigir  da vítima de acidente automobilístico, ou
dos  beneficiários  do  segurado,  o  requerimento  prévio
administrativo para o fim de receber indenização do seguro
DPVAT.

PRELIMINAR DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  SUPOSTA
NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  OS
GENITORES  DA  FALECIDA  TAMBÉM  MORRERAM.
VÍTIMA QUE NA DATA DO ACIDENTE TINHA 78 ANOS.
MORTE  DOS  PAIS  DA DE  CUJOS  QUE  SE  PRESUME.
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REJEIÇÃO.

Quando  falecera,  em  18/01/2011,  a  vítima  do  acidente
automobilístico tinha 78 anos, o que torna presumível que os
seus genitores já tinham falecido na data do acidente.

MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT
POR  MORTE  JULGADA  PROCEDENTE.  VERBA
HONORÁRIA  FIXADA  EM  15%  DO  VALOR  DA
CONDENAÇÃO.  PERCENTUAL HARMÔNICO COM OS
DITAMES DAS TRÊS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20, CPC.
DESPROVIMENTO.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, por igual votação, negar provimento à apelação.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Unibanco  AIG
Seguros S/A  contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista de Bayeux, fls.
97/101, que – nos autos da ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT por
morte, ajuizada por Joaquim Inácio de Lira e outros  em face da apelante – julgou
procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“( … )
Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e  princípios  de  direito
aplicáveis à espécie, julgo procedente o pedido e faço com base no art.
269,I  do  CPC  c/c  art.  3º,  Inciso  II  da  Lei  6.194/74  para  condenar  a
demandada a pagar aos demandantes a quantia  de R$ 13.500,00 (treze
mil  e  quinhentos  reais),  que  deve  ser  rateada  entre  eles,  ou  seja,  R$
4.500,00,  para  cada  requerente,  com  correção  monetária  a  partir  do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês estes a
partir da citação.
Condeno ainda a demandada no pagamento  das custas  processuais  e
honorários advocatícios estes à razão de 15%(quinze por cento) sobre o
valor da condenação.”

Nas  razões,  fls.  104/108,  a  instituição  financeira  argui  as
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preliminares de:

I)  Carência  de  ação  por  falta  de  interesse  processual,
alegando inocorrência de prévio requerimento em sede administrativa; e

II) Ilegitimidade ativa, argumentando que “os apelados, não
providenciaram todos os documentos que inequivocamente comprovassem a condição de
únicos herdeiros da vítima do acidente. Malgrado, afirmarem na peça prefacial que os seus
genitores são falecidos, nada vieram a juntar para comprovar tal situação.”. 

Pugna pelo provimento do recurso “para que seja reconhecida
a  ilegitimidade  ativa  do  apelado  para  pleitear  a  totalidade  da  indenização.”.
Subsidiariamente, no mérito, requer “a redução dos honorários advocatícios fixados na
r. Sentença para 10% (dez por cento) ( … ) Isto porque, a presente causa é de fácil deslinde
e de pequena complexidade.”.

Contrarrazões,  fls.  115/118,  pela  manutenção  da  decisão
recorrida.

A  Douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo
desprovimento do recurso, fls. 124/125.

É o relatório. 

VOTO

Marcos Coelho de Salles – Relator.

1 – Da preliminar de carência de ação por falta de interesse
de processual.

Não  merece  prosperar  a  preliminar  arguida  por  falta  de
interesse  de  agir.  Ora,  em  sendo  o direito  de  ação  uma  garantia
constitucionalmente  assegurada  (art.  5º,  XXXV1,  CF),  eventual  ausência  de
requerimento prévio, em sede administrativa não constitui óbice a sua postulação
judicial.

Ademais, havendo independência entre as esferas judicial e
administrativa, exigir da vítima de acidente automobilístico, ou do beneficiário do
seguro, o requerimento prévio administrativo para o fim de receber a indenização
do  seguro  DPVAT  afronta  o  princípio  constitucional  da  inafastabilidade  da
jurisdição. 

1  Art. 5º, XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
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Nesse diapasão:

APELAÇÃO.  COBRANÇA  DE  DPVAT.  ÓBITO  DA  VÍTIMA  DE
ACIDENTE  DE  VEÍCULO.  PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  E  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO.  REPETIÇÃO  DAS
PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E  INTERESSE  DE
AGIR. RESPONSABI- LIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIVRE
ACESSO AO JUDICIÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DO FATO E
NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA
SENTENÇA. MANIFESTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE
MULTA DESPROVIMENTO DO RECURSO. Qualquer seguradora que
opera no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar a indenização.
Não  é  obrigatório  prévio  requerimento  na  via  administrativa  para  o
ingresso  no  poder  judiciário,  ante  o  princípio  constitucional  da
inafastabilidade da jurisdição. Reputa-se litigância de má-fé a parte que
deduzir  pretensão  ou  defesa  contra  texto  expresso  de  Lei  ou  fato
incontroverso,  bem  como  provoca  incidentes  manifestamente
infundados.  Posto  isso,  conhecida  a  apelação,  e  rejeitadas  as
preliminares,  dou-lhe  provimento  parcial  para  fixar  a  indenização no
montante  de  quarenta  salários  mínimos  vigente  à  época  do  fato,
corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, e juros de mora,
em  1%  (um  por  cento),  da  citação,  mantidos  os  demais  termos  da
sentença, aplicando à apelante multa de 1% sobre o valor da condenação,
por litigância de má-fé,  nos termos do art.  17, VI e I,  c/c o art.  18 do
código de processo civil.  (publicado no DJ de 26/11/2012. Republicado
por  incorreção).  (TJPB;  APL 0743966-48.2007.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Wolfram  da  Cunha  Ramos;  DJPB
11/11/2014; Pág. 15)

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DPVAT.
DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. 
1 O direito subjetivo de ação da parte autora não está condicionado a
qualquer óbice de cunho administrativo para o seu exercício, bastando
apenas,  para  ingressar  em  Juízo  e  receber  a  tutela  jurisdicional,  que
estejam preenchidas as condições da ação. 2. Portanto, a postulante não
está  obrigada  a  esgotar  a  via  administrativa  para  só  então  procurar
amparo na via judicial. (…) (TJRS, AI n.º 70037025566, 5ª Câmara Cível,
Relator Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 6/7/2010).

Isto posto, rejeito a preliminar.

2 – Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Infere-se  dos  autos  que  os  autores/apelados  ajuizaram  a
presente ação com o objetivo de receber, integralmente, a indenização do seguro
DPVAT por morte, devido ao falecimento de sua irmã, Maria Licor Lira, vítima
fatal de acidente automobilístico, ocorrido no dia 18 de janeiro de 2011.

Pois bem.
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A tese  da  preliminar  baseia-se  na  afirmação  de  que  os
recorridos não comprovaram a condição de únicos herdeiros da falecida, vez que
não  trouxeram documentação  apta  a  comprovar  a  morte  dos  genitores  da  de
cujos.

A Lei nº 6.194/74 determina:

Art.  4º   A indenização no caso  de morte  será  paga de acordo com o
disposto no art. 7922 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil.

Ocorre que, conforme os documentos de fls. 21/23, a falecida
tinha, na data do acidente, “78 anos”, fato que por se só faz presumir que seus
genitores também já faleceram. Acresço que nos autos, não há indício ou prova em
contrário disso.

Nos  termos  do  art.  333,  II3,  do  CPC,  in  casu,  cabe  à
seguradora apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do  direito  do  autor,  não  bastando  para  tanto  apenas  a  mera  alegação  da
possibilidade de existência de outros herdeiros ou beneficiários.

Assim,  deve  ser  reconhecida  a  legitimidade  dos  apelados
para receber o pagamento integral da indenização pleiteada.

Logo,  diante  dessas  verificações  e  observando  o  que  está
posto  no  artigo  792  do  Código  Civil,  o  valor  da  condenação,  a  título  de
indenização, não deve sofrer qualquer redução.

3 – Mérito.

Com  relação  ao  pleito  para  reduzir  os  honorários
advocatícios, o percentual fixado em sentença – 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação – mostra-se plausível, independentemente da causa ser de
fácil  deslinde  e/ou  de  pequena  complexidade,  tendo  em  vista  o  valor  da
condenação e a matéria em discussão, estando, portanto, em harmonia com os
ditames das três alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, motivo pelo qual não merece
qualquer modificação a parte da decisão concernente aos honorários.

2 Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o
capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado,
obedecida a ordem da vocação hereditária.

3 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
rejeitadas  as  preliminares,  NEGO PROVIMENTO À  APELAÇÃO,  mantendo,
incólume, a sentença vergastada.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09
de dezembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 134, o Exmo. Des.
José Aurélio da Cruz. Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado com jurisdição limitada para substituir
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José Aurélio da
Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia,  Procurador de
Justiça

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 10 de dezembro de
2014. 

Marcos Coelho de Salles
Juiz Convocado/Relator
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