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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT. AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  INOCORRÊNCIA.  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESCABIMENTO.  PRINCÍPIO  DA
INAFASTABILIDADE  DA  APRECIAÇÃO  DO
PODER  JUDICIÁRIO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
DEMONSTRAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DE  ÚNICA
HERDEIRA. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE
ENTRE  OS  HERDEIROS.  TOTALIDADE  DA
INDENIZAÇÃO.  RECEBIMENTO  DA  PELA
ESPOSA.  POSSIBILIDADE.  RAZÕES  DO
REGIMENTAL.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
DESACERTO DO PROVIMENTO MONOCRÁTICO.
DESPROVIMENTO.
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- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.

-  Não  tendo  as  razões  do  regimental  força  para
infirmar  a  fundamentação  posta  no  provimento
hostilizado,  é  de  se  manter  a  decisão  que,  com
fundamento no art. 557 do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao recurso de apelação.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  121/125,
interposto  pela Seguradora  Líder  dos  Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra
decisão  monocrática,  fls.  111/119,  que  negou  seguimento  à  Apelação por  ela
interposta, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente requer a reconsideração
da decisão vergastada ou, não sendo esse o entendimento, que o presente agravo seja
posto  em  pauta  para  julgamento  colegiado.  Para  fins  de  reforma  da  decisão,  o
insurgente reproduz, tão somente, as preliminares já arguidas na apelação, a saber,
carência  de  ação  por  falta  de  interesse  de  processual,  e  a  ilegitimidade ativa  da
esposa  da  vítima  para  pleitear  a  totalidade  da  indenização.  Ao  final,  postula  a
redução da condenação para o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento)  da
indenização securitária.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida  à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  decisão  que  a  Seguradora
Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A busca  submeter  ao  controle  do
colegiado foi ementada, nos seguintes termos, fls. 111/112:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  MORTE.  PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES.  AUSÊNCIA DE  INTERESSE  DE
AGIR.  INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO
DA INAFASTABILIDADE  DA APRECIAÇÃO  DO
PODER  JUDICIÁRIO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
CONDIÇÃO  DE  ÚNICA  HERDEIRA  NÃO
DEMONSTRADA.  DESNECESSIDADE.
SOLIDARIEDADE  ENTRE  OS  HERDEIROS.
RECEBIMENTO  DA  TOTALIDADE  DA
INDENIZAÇÃO  PELA ESPOSA.  POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  SEGUIMENTO
NEGADO.
-  Para  o  recebimento  da  indenização  relativa  ao
Seguro  DPVAT  não  há  necessidade  de  prévio
esgotamento da via administrativa.
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-  A  lei  do  seguro  obrigatório  não  exige  do
interessado, para fins de recebimento da indenização
decorrente de morte,  que o postulante seja o único
herdeiro do de cujus, tendo em vista a solidariedade
existente entre os beneficiários.
-  “Em  virtude  da  existência  de  solidariedade,
qualquer dos ascendentes, na condição de herdeiro
legal da vítima, tem o direito de exigir a indenização
do  seguro  obrigatório  por  inteiro,  sendo  que  o
pagamento feito a qualquer deles extingue a dívida
até o montante da quitação.” (TJMS - AgRg 0800293-
74.2012.8.12.0011/50000,  Coxim,  Quarta  Câmara
Cível,  Rel.  Des.  Dorival  Renato  Pavan,  DJMS
28/05/2013).
- O art. 557, do Código de Processo Civil, permite ao
relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de
decisão  monocrática,  quando  este  estiver  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Todavia, não vislumbro motivo para reconsiderar a
decisão hostilizada, sobretudo por não ter sido apontado, nas razões do regimental,
qualquer argumento apto para infirmar a  fundamentação exposta  no provimento
agravado.  Em verdade,  a  agravante procurou tão  somente rediscutir  a  matéria  já
apreciada quando da prolação do decisório combatido, eis que, de uma análise do
reclamo, percebe-se apenas a reprodução dos argumentos constantes da apelação.

Nesse  trilhar,  sem  mais  delongas,  destaco  que  a
prefacial de carência de ação por falta de interesse processual não merece guarida,
pois, com o advento da Constituição da Federal 1988, que consagrou, no seu art. 5º,
inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário,  o
esgotamento da via administrativa não é mais condição para o ajuizamento de ação.

Sobre o assunto, aresto deste Sodalício:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  ANTE  A AUSÊNCIA DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  5º,
INCISO  XXXV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
ANULAÇÃO  DA SENTENÇA.  MEDIDA QUE  SE
IMPÕE.  PROVIMENTO.  É  desnecessário  o  prévio
requerimento  administrativo  de  pagamento  da
indenização  do  DPVAT  para  configurar-se  a
condição da ação do interesse  de agir.  (TJPB;  APL
0005827-24.2014.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  William  de
Oliveira; DJPB 21/11/2014; Pág. 22). 

Pertinente  à  alegação  de  ilegitimidade  ativa  da
autora  para  pleitear  a  totalidade  da  indenização  relativa  ao  seguro  obrigatório
DPVAT, da mesma forma, o agravante não trouxe argumento hábil para demonstrar
o desacerto da decisão guerreada.

Ora, como bem ressaltado pelo relator da apelação
quando do enfrentamento da temática, na hipótese telada, a pretensão da agravada é
o recebimento da indenização relativa ao Seguro Obrigatório -  DPVAT - devido a
acidente automobilístico ocasionador da morte do seu esposo, sendo que, em casos
tais, a jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que a lei do seguro
obrigatório  não  exige  do  interessado,  para  fins  de  recebimento  da  indenização
decorrente de morte, a condição de ser o único herdeiro do de cujus, tendo em vista a
solidariedade  existente  entre  os  beneficiários.  Em  suma,  o  pagamento  feito  a
qualquer herdeiro extingue a obrigação até o montante quitado pela seguradora.

Em  outras  palavras,  ainda  que  não  haja  a
comprovação de ser a agravada a única herdeira deixada “pelo de cujus, remanesce o
seu direito de pleitear o valor integral da indenização devida pela morte daquele,
levando-se em consideração que os beneficiários do seguro obrigatório DPVAT são
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credores solidários, podendo a referida indenização ser paga, em sua integralidade,
para qualquer um deles, que responderá perante os demais pela parte que cabe à
cada um.” (TJES - APL 0025848-06.2009.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des.
Carlos Simões Fonseca, Julg. 26/02/2013, DJES 07/03/2013).

Nessa ordem de lições,  o decisório impugnado, no
que tange aos temas discutidos no regimental, consignou, fls. 111/119:

Sem mais  delongas,  no  que  pertine  à  prefacial  de
carência  de  ação por falta  de  interesse  de  agir,
melhor sorte  não assiste  à  recorrente quando aduz
ser necessário o prévio requerimento administrativo
da indenização pretendida  para  existir  a  pretensão
resistida.
Isso  porque,  após  o  advento  da  Constituição  da
República  de  1988,  a  qual  adotou  o  princípio  da
inafastabilidade  da  apreciação  do  Poder  Judiciário,
consagrado no art.  5º,  XXXV, o esgotamento da via
administrativa  não  é  mais  condição  para  o
ajuizamento de ação. 
O  pleno  acesso  ao  Judiciário  é  um  direito
fundamental  previsto  na  Constituição  Federal  de
1988, não sendo cabível impor a alguém a obrigação
de  ingressar  com  processo  administrativo,  ante  a
ausência de tal exigência em lei. 
Nesse sentido, é assente o entendimento desta Corte
de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA E
DE  CARÊNCIA  DA  AÇAO.  REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO  DE  MULTA  POR  LITIGÂNCIA  DE
MÁ-FÉ.  MINORAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À INVALIDEZ
PERMANENTE  PARCIAL  INCOMPLETA  DE
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MEMBRO SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º,
§  1º,  II,  DA LEI  Nº  6.194/74,  COM  A REDAÇÃO
DADA  PELA  LEI  Nº  11.945/2009.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  DESDE  A  DATA  DO  EFETIVO
PREJUÍZO. SÚMULA Nº 43 DO STJ. REFORMA DA
SENTENÇA.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.  Qualquer  seguradora  conveniada  ao
sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor
da  indenização.  2.  Não  se  vislumbra  a  falta  de
interesse  de  agir  diante  da  não  apresentação  de
requerimento  administrativo,  eis  que  não  se  faz
necessário o esgotamento da esfera administrativa
para o ingresso pela via judicial, conforme previsão
constitucional.  [...]. (TJPB;  AC  0046213-
38.2010.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB
08/04/2014; Pág. 12) – destaquei.
Sendo assim, afasto a preliminar.
Prosseguindo,  passo  ao  exame do  tema relativo  à
ilegitimidade  ativa  da  esposa  da  vítima  para
pleitear  o  total  do  valor  do  seguro  DPVAT,
destacando, de logo, não assistir razão à insurgente.
Na  hipótese,  sob  apreciação,  a pretensão  é  de
recebimento  de  indenização  relativa  ao  Seguro
Obrigatório  -  DPVAT,  em  razão  do  acidente
ocasionador a morte do esposo da demandante.
O art. 4º, da Lei nº 6.194/74, com a redação operada
pela  Lei  nº  11.482/2007,  vigente  ao  tempo  do
infortúnio,  define  que  esse  valor  indenizatório,  no
caso de morte, será pago de acordo com o disposto
no art. 792, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil:
Art. 4º - A indenização no caso de morte será paga de
acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
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Parágrafo  único.  (Revogado  pela  Lei  no 8.441,  de
1992). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de
2007)
§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de
2007)
§  3º  Nos  demais  casos,  o  pagamento  será  feito
diretamente  à  vítima  na  forma  que  dispuser  o
Conselho  Nacional  de  Seguros  Privados  -  CNSP.
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
Por sua vez, o art.  792, do Código Civil,  atribui ao
cônjuge sobrevivente e aos herdeiros a legitimidade
para postular o pagamento do capital:
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. - negritei.
Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  vem  firmando
entendimento  no  sentido  de  que  a  lei  do  seguro
obrigatório  não  exige  do  interessado,  para  fins  de
recebimento da indenização decorrente de morte,  a
condição de ser o postulante o único herdeiro do de
cujus, considerando a solidariedade existente entre os
beneficiários.  Significa  dizer,  o  pagamento  feito  a
qualquer  herdeiro  extingue  a  obrigação  até  o
montante quitado pela seguradora.
Em  outras  palavras, “A  Lei  não  exige,  para  a
configuração  da  legitimidade  ativa,  a  comprovação
da qualidade de  único  beneficiário.  Em virtude da
existência  de  solidariedade,  qualquer  dos
ascendentes, na condição de herdeiro legal da vítima,
tem  o  direito  de  exigir  a  indenização  do  seguro
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obrigatório por inteiro, sendo que o pagamento feito
a qualquer deles extingue a dívida até o montante da
quitação.”  (TJMS  -  AgRg  0800293-
74.2012.8.12.0011/50000,  Coxim,  Quarta  Câmara
Cível,  Rel.  Des.  Dorival  Renato  Pavan,  DJMS
28/05/2013, Pág. 55).
Na mesma direção, o seguinte aresto:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE  COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO
(DPVAT).  VÍTIMA  FATAL.  COMPROVAÇÃO  DO
ACIDENTE, DO DANO DECORRENTE E DO NEXO
CAUSAL.  PRESCINDIBILIDADE  DA
APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA
E  LAUDO  DO  IML.  OUTROS  MEIO  DE  PROVA.
FALECIMENTO  POR  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO  COMPROVADO.  CERTIDÃO
DE ÓBITO. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO
DE  VERACIDADE.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO
GENITOR.  SOLIDARIEDADE  ENTRE  OS
HERDEIROS  LEGAIS.  VEÍCULO  NÃO
IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO ART. 7º DA LEI
Nº  6.194/74.  REDUÇÃO  EM  50%  DO  QUANTUM
DEVIDO.  RECURSO  DA  RÉ  IMPROVIDO.
RECURSO  DO  AUTOR  PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  Não  há  em  nosso  ordenamento
nenhuma norma determinando que o  acidente seja
comprovado,  exclusivamente,  por  meio  do  registro
de  ocorrência,  mas,  ao  contrário,  é  pacífico  na
jurisprudência  de  nossos  tribunais  de  justiça
entendimento no sentido de ser dispensável para o
pagamento  da  indenização  do  seguro  obrigatório
DPVAT que a vítima traga aos autos tal documento
quando o acidente, o dano e o nexo causal entre eles
possam  ser  idoneamente  comprovados  por  outros
meios  de  prova.  2.  A  certidão  de  óbito  constitui
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documento  público  dotado  de  presunção  de
veracidade, revelando-se suficiente para comprovar o
nexo de causalidade entre o acidente automobilístico
e  a  morte  da  vítima  envolvida.  3.  Ainda  que  não
conste  nos  autos  a  comprovação  de  que  o
embargado  é  o  único  herdeiro  deixado  pelo  de
cujus,  remanesce o seu direito de pleitear  o valor
integral da indenização devida pela morte daquele,
levando-se em consideração que os beneficiários do
seguro obrigatório DPVAT são credores solidários,
podendo a  referida  indenização ser  paga,  em sua
integralidade,  para  qualquer  um  deles,  que
responderá perante os demais pela parte que cabe à
cada um. […]. (TJES - APL 0025848-06.2009.8.08.0024,
Segunda  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Carlos  Simões
Fonseca, Julg. 26/02/2013, DJES 07/03/2013) - negritei.
Dito  isso,  inexiste  dúvida de  que  o  pagamento  da
indenização reclamada deve ser efetivado à autora da
presente ação,  no valor total  de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais).

Percebe-se,  portanto,  que  as  razões  do  agravo  em
exame não infirmam os fundamentos da decisão monocrática combatida.

Sendo assim, tendo o provimento impugnado sido
proferido em conformidade com a jurisprudência, é de se concluir pela manutenção
do  julgado  em  sua  integralidade,  não  havendo  outro  caminho  senão  o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
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da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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