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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
NECESSIDADE  DE  PROSSEGUIMENTO  DA  LIDE 
APENAS  EM RELAÇÃO A  SEGURADORA LÍDER. 
AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. 

- Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 
acionada  para  pagar  o  valor  da  indenização 
correspondente  ao  seguro  obrigatório,  conforme 
preconiza a Lei nº 6.194/74, em seu art.7º . 

PREFACIAL.  AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
OBRIGATORIEDADE  DE  PEDIDO  NA  VIA 
ADMINISTRATIVA.   MATÉRIA  PRECEDENTE  NÃO 
ACOLHIDA.
 
-  A  jurisprudência,  de  forma  uníssona,  tem  decidido 
que  é  dispensável  a  formulação  de  pedido 
administrativo  como requisito  essencial  à  propositura 
de ação judicial.

SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO 
OCORRIDO EM 2011.  INTELIGÊNCIA DO ART.  4.º 
DA LEI  6194/74,  COM  AS  ALTERAÇÕES  DA  LEI 
11.482/2007.   SINISTRO  POSTERIOR  À  VIGÊNCIA 
DA  NOVA  LEGISLAÇÃO.  LEGITIMIDADE  DOS 
HERDEIROS AO  RECEBIMENTO DA VERBA.  ART. 
792  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  2002.  SINISTRADO 
VIÚVO.  VALOR  INDENIZATÓRIO  DEVIDO  DE 
FORMA INTEGRAL A SER RATEADO ENTRE OS
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DOIS FILHOS.   NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO.

− Se a      vítima    fatal   de   acidente   de   trânsito    era 
viúvo e       deixou        dois filhos, estes,    na    qualidade de 
únicos    herdeiros,   fazem    jus  ao recebimento do seguro 
DPVAT, devendo a quantia ser rateada entre eles.

VISTOS  

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Bradesco  Seguros  S/A,  

buscando reformar sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de 

Esperança, que julgou procedente  Ação de Cobrança de Seguro DPVAT  ajuizada por 

Irenaldo Fernandes dos Santos e outra, representados por Maria das Graças Santos de 

Assis.

A magistrada a quo, às fls. 147/152, decidiu a lide nos seguintes termos:
“(...)  julgo  procedente  o  pedido  para  condenar  a  Bradesco  
Seguros S/A, ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$  
13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais),  rateada  de  forma  
igualitária entre os autores, acrescidos de correção monetária a  
partir do ajuizamento da ação, ex vi do art. 1.º, §2.º, da Lei n.º  
6.899/81  e  juros  de  mora  de  1%  a.m.,  desde  a  citação,  em  
consonância com o disposto no art. 219 do Código de Processo  
Civil”.

Inconformada,  apelou  a  Seguradora  (fls.155/163),  alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam e falta de interesse de agir. No mérito, 

afirma ser inadmissível que pessoa diversa dos herdeiros pleiteie verba indenizatória e 

também a necessidade de se verificar a qualidade de únicos beneficiários.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, às fls. 185/187, rebatendo as 

alegações recursais e pugnando pela manutenção do decisum.

Às  fls.200/205,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  das 

preliminares e, no mérito, pelo prosseguimento do feito sem manifestação.

É o Relatório.
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Decido.
     

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante não merece 
guarida.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, prevê em seu art.7º que: 

“A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado,  
com  seguradora  não  identificada,  seguro  não  realizado  ou  
vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos  
demais  casos por um consórcio constituído,  obrigatoriamente, 
por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro  
objeto desta lei.”

Conforme  pode  se  observar,  resta  clara  a  legitimidade  de  qualquer 

seguradora  para  figurar  no  polo  passivo  das demandas  envolvendo o  pagamento  do 

seguro obrigatório.  

Sobre a questão acima, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  QUE  NÃO  LOGRA 
INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  
SEGURO OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.  
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  SEGURADORA.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  211/STJ.  MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO 
RECURSO  ESPECIAL.1.  Mantém-se  na  íntegra  a  decisão  
recorrida  cujos  fundamentos  não  foram infirmados.2.  Qualquer 
seguradora  que  opera  no  sistema pode  ser  acionada  para  
pagar  o  valor  da  indenização  correspondente  ao  seguro 
obrigatório,  assegurado o direito de regresso. Precedentes.  
(…) 6. Agravo regimental improvido. 1 (grifo nosso)

Nesse contexto, registre-se acórdão proferido nesta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  Ilegitimidade  passiva  ad  causam.  
Inocorrência.  Preliminar  de  falta  de  interesse  processual.  
Inexistência  de  requerimento  administrativo  prévio.  

1 -  AgRg no  Ag  870091  /  RJ  AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO  DE INSTRUMENTO  2007/0030346-6 
Relator(a)  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA  (1123)  Órgão  Julgador  T4  -  QUARTA  TURMA  Data  do 
Julgamento 20/11/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 11/02/2008 p. 106.
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Desnecessidade.  Rejeição  das  preliminares.  -  A  escolha  da 
seguradora contra quem vai litigar o beneficiário do seguro  
DPVAT pertence tão somente a este, não sendo oponível a  
resolução  do  CNSP  que  criou  a  entidade  líder  das 
seguradoras. - (…) 2  (grifo nosso)

Por  isso,  inexiste  a  obrigatoriedade  dos  autores  demandarem  em  face 

apenas da Seguradora Líder, pelo que rejeito essa prefacial.

Também é de ser rechaçada a preliminar de falta de interesse de agir , 

pela ausência de prévio requerimento administrativo.

Como é cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que 

adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no 

art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais 

condição para ajuizamento de demanda. 

Assim,  o  pleno  acesso  ao  Judiciário  é  um  direito  fundamental,  previsto 

constitucionalmente,  sendo  inadmissível  impor  a  alguém obrigação  de  propositura  de 

processo extrajudicial, ante a ausência de tal exigência em lei. Neste sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  Ilegitimidade  passiva  ad  causam.  
Inocorrência.  Preliminar  de  falta  de  interesse  processual.  
Inexistência  de  requerimento  administrativo  prévio.  
Desnecessidade.  Rejeição  das  preliminares.  -  A  escolha  da 
seguradora  contra  quem  vai  litigar  o  beneficiário  do  seguro  
DPVAT  pertence  tão  somente  a  este,  não  sendo  oponível  a  
resolução do CNSP que criou a entidade líder das seguradoras. -  
Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo do 
pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente ou o  
beneficiário do seguro postule-o judicialmente, sob pena de  
afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Além 
disso, resta comprovada a existência de uma pretensão resistida  
se  a  ré  não  efetua  o  pagamento  do  seguro  após  a  citação.  
APELAÇÃO CÍVEL. Cobrança. Acidente automobilístico. DPVAT.  
Alegação  de ausência  de documento  imprescindível.  Laudo da  
UML.  Existência.  Invalidez  permanente,  porém,  parcial.  
Demonstração  suficiente.  Fixação  do  valor  indenizatório.  
Razoabilidade.  Provimento  parcial  do  apelo.  -  Constatada  a 
invalidez permanente, o valor da indenização DPVAT deve ser de 
até 40 quarenta salários-mínimos vigentes na data do sinistro a  

2  - TJPB - Acórdão do processo nº 04820080000127001 - Órgão (1ª Câmara Cível) -Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 06/05/2010.
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partir de quando deve incidir a correção monetária, ponderando-
se  o  valor  da  indenização  com  base  na  gravidade  e  na  
irreversibilidade do dano causado à vítima. Outrossim, o interesse  
de agir é avaliado segundo a necessidade e utilidade que tem o  
autor de pleitear a tutela jurisdicional invocada, com fundamentos  
razoáveis e devidos. 3 (destaque nosso)

Neste contexto, a imposição de exaurimento das vias extrajudiciais, como 

pretende a demandada, ora apelante, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça, 

não encontrando, pois, amparo legal.

Destarte,  rejeito a prefacial de carência de ação, por falta de interesse 
de agir.

No mérito, a apelante alega apenas que não se deve admitir pessoa diversa 

aos herdeiros da vítima como parte legítima para pleitear verba indenizatória, e que o 

magistrado deve observar se os autores são os únicos beneficiários.

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  os  postulantes  são  os  herdeiros  do 

sinistrado, portanto legitimados para pedir e receber a verba securitária. 

Observa-se que ambos os filhos outorgaram poderes para a senhora Maria 

das  Graças  Santos  de  Assis  ingressar  com  ação  de  cobrança  de  seguro  DPVAT, 

conforme documento de fls. 08, motivo pelo qual a representação está regularizada.

Por outro lado, embora conste na certidão de óbito que o senhor José João 

dos Santos deixou seis filhos, foi esclarecido que, na verdade, só possuía dois (os ora 

postulantes), tendo havido um equívoco da declarante quando da comunicação do óbito.

É  tanto  que  dita  declarante  prestou  esclarecimento  perante  o  juízo,  nos 

seguintes termos:

“  (…) que José João dos Santos  trabalhava  com o marido  da  
declarante; que conhecia bem a família dele; que José João só  

3 - Processo n.º 04820080000127001, Rel.: Des. MANOEL SOARES MONTEIRO, 1.ª Câmara Cível,  D.J.: 
06/05/2010.  
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tinha dois filhos; que ele foi casado, aí ficou viúvo e foi morar com 
outa mulher chamada Fátima; que Fátima já tinha quatro filhos de  
outro homem; que foram juntadas as certidões dos quatro; que a  
Fátima não casou com o falecido; (…).” (fls. 145)

Assim, verificando-se que o falecido (vítima de acidente automobilístico em 

08/01/2011) deixou apenas dois  filhos,  e que a lei  de regência prevê que o valor da  

indenização é de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), cada um dos postulantes deve 

receber a importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Vejamos o que dispõe a Lei n.º 6.194/74, com suas alterações, com relação 

aos valores do seguro:

Art. 3o  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 
art.  2o desta Lei  compreendem as indenizações por morte,  por  
invalidez  permanente,  total  ou  parcial,  e  por  despesas  de  
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as  
regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela 
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
        a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
        b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
        c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
        I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de  
morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
        II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso  
de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
        III  -  até R$ 2.700,00 (dois  mil  e  setecentos reais)  -  como  
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica  
e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 
11.482, de 2007

Uma  vez  definido  o  quantum indenizatório,  imperioso  frisar  que,  em  se 

tratando de morte ocorrida após a alteração decorrente da Lei n.º 11.482/2007, o seguro 

obrigatório deverá ser rateado nos seguintes termos:

Art. 4.º - A indenização no caso de morte será paga de acordo  
com o disposto no art. 792 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de  
2002 – Código Civil.

Já o art. 792 reza:

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

Por isso,  correta  a magistrada ao rejeitar  as preliminares arguidas e,  no 

mérito, julgar procedente a pretensão autoral para condenar a apelante a pagar o valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), rateado de forma igualitária entre os autores.

Por  essas  razões,  nos termos do art.  557,  caput,  do  CPC,  rejeito  as 
preliminares, e nego seguimento ao apelo, mantendo incólume o julgamento a quo.

P.I.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
           Relator

J07/J04   
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