
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0001733-65.2011.815.0731
RELATOR : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE   : Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (Adv. Tania Vainsencher)
AGRAVADA    : Cláudia Nascimento de Mendonça (Adv. Carlos Neves Dantas 

Freire)

 
AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  QUE  NEGA  SEGUIMENTO  A 
APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  COM 
EMBARCAÇÃO.  SEGURO  DPEM.  PRELIMINARES. 
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE OCORRIDO EM 
28.03.2008.  PROVAS  SATISFATÓRIAS  DO  ÓBITO  DO 
COMPANHEIRO DA AUTORA. APLICAÇÃO DA LEI 8.374/91 – 
INDENIZAÇÃO  CORRETAMENTE  FIXADA.  DECISÃO 
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Restando comprovado, por sentença transitada em julgado, que a 
autora  era  companheira  do  de  cujus,  é  de  se  reconhecer  sua 
legitimidade ativa para a propositura da ação de cobrança de seguro 
DPEM.

-  Assim como ocorre  com o  DPVAT,  a  vítima ou seus  herdeiros 
podem escolher qualquer das seguradoras consorciadas para exigir 
o pagamento do seguro obrigatório DPEM.

- Não há que se falar em prescrição se a ação foi promovida dentro 
do prazo trienal previsto para a cobrança do seguro.

-  A  exigência  legal  para  o  pagamento  da  indenização  pleiteada 
cinge-se  a  simples  prova  do  acidente  e  do  dano  decorrente, 
elementos estes que estão suficientemente atendidos nos autos.

- Em caso de morte, é devido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais) a título de seguro DPEM, consoante dispõe a Lei 
11.482/07.
 



VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 191.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  Porto  Seguro 
Companhia  de  Seguros  Gerais  contra  decisão  monocrática  pela  qual  se  negou 
seguimento à apelação por ela interposta, por entender pela patente improcedência 
do recurso.

Inconformada, recorre a agravante, alegando, em suma, que a 
apelada, ora agravada, não faz jus ao recebimento da indenização relativa ao seguro 
obrigatório  DPEM, haja  vista  sua ilegitimidade ativa,  eis  que não comprovou ser 
companheira do de cujus por meio de declaração pública de dependência econômica 
perante  órgãos  oficiais,  bem  como  em  razão  da  ilegitimidade  passiva  da  ora 
recorrente, pois não restou comprovada a contratação de seguro na época do sinistro.

Aduz, outrossim, dever ser reconhecida a prescrição trienal.

Assevera, ainda, que as regras do seguro DPVAT não se aplicam 
ao seguro DPEM, não sendo possível impor a qualquer das companhias integrantes 
do  rol  de  seguradoras  obrigação  que  somente  pode  ser  imposta  à  seguradora 
contratada, a qual, no caso dos autos, não é a agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso, porquanto adequado e tempestivo. Porém, 
nego-lhe provimento pelas razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o recorrente pleiteia que 
seja reformada decisão monocrática pela qual se negou seguimento  à apelação por 
ele  interposta  contra  sentença  que  determinou  que  o  ora  agravante  exiba  os 
documentos requeridos pelo ora recorrido.

Por  oportuno,  transcrevo  a  fundamentação  da  decisão  ora 
recorrida:



“O  apelo  não  merece  ser  acolhido  ante  a  flagrante 
improcedência.

Com efeito,  no  tocante  à  alegação  de  ilegitimidade  ativa  ad  
causam,  entendo  que  a  sentença  prolatada  em  ação  de 
reconhecimento  de união estável,  já  transitada em julgado,  é 
suficiente à comprovação, sendo a autora, companheira do  de  
cujus, parte legítima para intentar a ação. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, da mesma forma, 
não  merece  prosperar,  uma vez  que o  seguro  obrigatório  de 
embarcação  tem  por  objetivo  garantir  os  danos  pessoais 
causados  por  embarcações  ou  por  cargas  às  pessoas 
embarcadas,  transportadas  ou  não  transportadas, 
independentemente  de  a  embarcação  estar,  ou  não,  em 
operação,  sendo,  inclusive,  desnecessária  a  apresentação  do 
bilhete de seguro, bastando a prova do acidente e do dano.

Registra-se, por oportuno, que o seguro obrigatório DPEM foi 
criado  por  Lei  Federal  em  caráter  geral  e  abstrato,  sem 
diferenciar ou discriminar os beneficiários, tratando-se, pois, de 
um direito dos familiares em receber a respectiva indenização 
decorrente de acidente à bordo de embarcações. 

Destarte, a seguradora apelante é parte legítima nestes autos, 
pois,  assim  como  ocorre  com  o  DPVAT,  a  vítima  ou  seus 
herdeiros  podem  escolher  qualquer  das  seguradoras 
consorciadas para exigir o pagamento do seguro obrigatório. 

A esse respeito, são presentes os seguintes julgados:

“CIVIL  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO  POR  DANOS 
PESSOAIS  CAUSADOS  POR  EMBARCAÇÕES  OU  SUAS 
CARGAS (DPEM). EMBARCAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA 
DE  REGISTRO  NA  CAPITÂNIA  DOS  PORTOS. 
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. 
DESNECESSIDADE.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA. 
SEGURADORA  CONSORCIADA.  PARTE  LEGITIMA  PARA 
INTEGRAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RECURSO NÃO 
PROVIDO. 1. A intenção da Lei 8.374/91, ao disciplinar o seguro 
obrigatório  por  danos  pessoais  causados  por  embarcações 
(DPEM),  não  foi  distinguir  uma  categoria  de  beneficiados, 
portanto,  não  se  deve  exigir  da  embarcação  acidentada  a 



comprovação  da  quitação  do  prêmio  do  seguro  para  que  seja 
paga  a  respectiva  indenização  às  vítimas.  2.  A  vítima  ou  seu 
herdeiro  pode  acionar  qualquer  seguradora  integrante  do 
consórcio para exigir a indenização decorrente do DPEM, pois 
qualquer delas pode integrar o polo passivo desta demanda. 3. 
Apelação conhecida e não provida”1.

“AGRAVO  INTERNO.  Decisão  monocrática.  Apelação. 
Desprovimento.  Inteligência  do  art.  557,  caput,  do  CPC. 
Jurisprudência dominante no Tribunal Superior. Acidente com 
embarcação. Seguro obrigatório. DPEM. Inclusão no art. 2Q, da 
Lei  nº  6.194/74.  Necessidade  da  simples  prova  do  dano  e  do 
acidente. Provimento parcial do agravo. - O seguro obrigatório 
de  embarcação  tem  por  objetivo  garantir  os  danos  pessoais 
causados por embarcações ou por cargas as pessoas embarcadas, 
transportadas ou não transportadas, inclusive aos proprietários, 
tripulantes e  condutores das embarcações,  independentemente 
da  embarcação  estar  ou  não  em  operação.  -  O  direito  a 
indenização  ao  seguro  DPEM  decorre  da  simples  prova  do 
acidente  e  do  dano  independentemente  de  culpa,  sendo 
desnecessária a apresentação do bilhete de seguro, bastando o 
documento de ocorrência expedido pela autoridade competente, 
certidão de óbito e laudo cadavérico (Resolução CNSP nº 22, de 
17 de fevereiro de 2000)”2.

Outrossim, totalmente desarrazoada a alegação de prescrição, 
tendo em vista que o óbito em virtude do acidente sofrido pelo 
de cujus na embarcação ocorreu em 28 de março de 2008 e a ação 
foi promovida em 28 de março de 2011, portanto, no prazo de 
03 (três) anos a contar do sinistro.

A  propósito,  conquanto  o  despacho  citatório  tenha  sido 
proferido em 30 de maio de 2012 (fl. 48 v), não se pode perder 
de  vista  que,  nos  termos  do  art.  219,  §  1º,  do  CPC,  “a 
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da 
ação”. 

Assim,  rejeito  as  preliminares  e  a  prejudicial  de  mérito 
arguidas.

No que concerne ao mérito, registro, inicialmente, que o seguro 

1 TJ-AM - APL: 20110032221 AM 2011.003222-1, Relator: Desª  Maria das Graças Pessôa Figueiredo,  Data de Julgamento: 
17/10/2011, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2011

2 TJPB - Acórdão do processo nº 07320060000301001 - Órgão (4ª Câmara Cível) - Relator Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho - j. em 09/02/2010



obrigatório por danos pessoais causados por embarcações ou 
por sua carga (DPEM) foi instituído pelo Decreto-lei nº 73/1966, 
que  também  instituiu  o  DPVAT,  tendo  ambos  os  seguros  a 
mesma função, razão pela qual devem ser tratados da mesma 
forma.

Assim, diante do caráter eminentemente social da seguro em 
questão, que objetiva exclusivamente indenizar as vítimas ou os 
seus  familiares,  não  se  pode  dar  tratamento  desigual  às 
situações  jurídicas  absolutamente  semelhantes,  devendo-se 
promover o tratamento igualitário de todas as vítimas. 

Nos termos do art. 8º da Lei 8.374/91, a indenização do seguro 
será  paga mediante  prova do acidente e  do dano decorrente 
independentemente da existência de culpa.

No mesmo sentido, a Resolução CNSP nº 22, de 17 de fevereiro 
de 2000, afirma que o direito à indenização ao seguro DPEM 
decorre  da  simples  prova  do  acidente  e  do  dano, 
independentemente da aferição de culpa, sendo desnecessária a 
apresentação do bilhete do seguro, bastando o documento de 
ocorrência  expedido pela  autoridade competente,  certidão  de 
óbito e laudo cadavérico.

Assim,  estando  comprovados  que  o  companheiro  da  ora 
apelada faleceu em razão de acidente ocorrido em embarcação, 
causando-lhe  asfixia  por  afogamento,  o  que,  aliás,  nem  foi 
impugnado pela recorrente, é de ser reconhecido o direito da 
autora ao recebimento do respectivo seguro.

Nesse sentido, assim já decidiram os tribunais pátrios:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  SEGURO  OBRIGATÓRIO 
DPEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA.  A autora  possui  direito  ao 
pagamento  da  indenização  postulada  em  decorrência  do 
afogamento  de  seu  marido,  independente  da  comprovação  do 
pagamento do prêmio do seguro. Interpretação da Lei 8.374/91. 
APELO DESPROVIDO”3. 

“AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO  (DPEM).  Óbito 
decorrente  de  acidente  com  embarcação  seguro  de 
responsabilidade civil obrigatória equiparado ao seguro DPVAT 
analogia  iuris  na  interpretação  das  regras  de  direito  material 

3 TJ-RS - AC: 70046976676 RS , Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 30/05/2012, Quinta Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2012



aplicáveis  aos  casos  semelhantes  ubi  eadem  ratio,  idem  ius 
prescrição ocorrência aplicação, ao caso, do prazo prescricional 
trienal (CC, art. 206, § 3º, IX), por não ter transcorrido mais da 
metade do prazo anteriormente previsto quando da entrada em 
vigor do atual Código prazo prescricional inicia-se na data em 
que novo diploma entrou em vigor, possibilitando o exercício da 
pretensão possibilidade de argüição ex officio. RECURSO DOS 
AUTORES NÃO PROVIDO, por outros fundamentos”4.

“PROCESSUAL  CIVIL  RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  DE  DANOS  PESSOAIS  CAUSADOS  POR 
EMBARCAÇÕES DPEM. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA 
DEMANDA.  DEMONSTRAÇÃO  INEQUÍVOCA  DE 
DOCUMENTOS  E  FATOS  SUFICIENTEMENTE 
COMPROBATÓRIOS  DO  EVENTO  DANOSO.  ACIDENTE 
COM  EMBARCAÇÃO  QUE  RESULTOU  EM  ÓBITO. 
DESNECESSIDADE  DE  APRESENTAÇÃO  DE  BILHETE  DE 
PAGAMENTO DO PRÊMIO. MANUTENÇÃO DO DECRETO 
SENTENCIAL  ORIGINÁRIO.  O  seguro  obrigatório  de 
responsabilidade com acidentes de barcos é exigido por lei em 
favor das vítimas - que são suas beneficiárias. In casu, tendo o 
órgão  a  quo,  após  a  análise  do  acervo  fático/probatório, 
concluído pela existência de provas coligidas aos autos do fato a 
ensejar  a  cobertura  indenizatória,  deve  ser,  efetivamente, 
reconhecida  e  confirmada  a  sentença  por  este  ad  quem, 
porquanto  estas  permitiram  firmar  juízo  seguro  acerca  da 
ocorrência do fato danoso (sinistro). RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO”5.

A  propósito,  nos  termos  da  Lei  11.482/07,  o  valor  da 
indenização, em caso de morte, será o de R$ 13.500,00 (treze mil 
e quinhentos reais),  como, aliás,  bem decidiu o Magistrado a 
quo.

Desta feita, o recurso se mostra manifestamente improcedente, 
devendo ter seu seguimento negado.

Isto posto, considerando a patente improcedência do recurso, 
penso  que  apropriada  a  aplicação  do  art.  557  do  CPC,  que 
verbera:

4 TJ-SP -  APL:  9149330402008826  SP 9149330-40.2008.8.26.0000,  Relator:  Berenice  Marcondes  Cesar,  Data  de  Julgamento:  
20/09/2011, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2011

5 TJ-AM - APL: 20110013111 AM 2011.001311-1, Relator: Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 26/03/2012, 
Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2012



Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Assim, com fulcro no art. 557, do Código de Ritos,  rejeito as 
preliminares  arguidas e,  no  mérito,  nego  seguimento  ao 
recurso, deixando intacta a decisão verberada.”

Como se verifica, no tocante à alegação de ilegitimidade ativa, 
constou da decisão que “a sentença prolatada em ação de reconhecimento de união 
estável,  já  transitada  em  julgado,  é  suficiente  à  comprovação,  sendo  a  autora, 
companheira do de cujus, parte legítima para intentar a ação”. 

Assim,  totalmente  desarrazoada  a  alegação  da  agravante  no 
sentido  de  ser  necessária  a  comprovação  da  união  estável  mediante  declaração 
pública  de  dependência  econômica  perante  órgãos  oficiais,  uma  vez  que,  não 
bastasse ausência de previsão legal nesse sentido, o acolhimento do argumento da 
recorrente representaria total desprezo ao que restou reconhecido pelo próprio Poder 
Judiciário, o que não se pode admitir.

Outrossim, no tocante à legitimidade passiva, também restou 
devidamente fundamentado o entendimento, inclusive com base em julgado deste 
Tribunal  de Justiça,  no sentido de ser desnecessária a apresentação do bilhete do 
seguro, e que, “assim como ocorre com o DPVAT, a vítima ou seus herdeiros podem 
escolher qualquer das seguradoras consorciadas para exigir o pagamento do seguro 
obrigatório”. 

Também  no  tocante  à  prescrição,  restou  consignado  que  “o 
óbito em virtude do acidente sofrido pelo de cujus na embarcação ocorreu em 28 de 
março de 2008 e a ação foi promovida em 28 de março de 2011, portanto, no prazo de 
03 (três) anos a contar do sinistro”.

A propósito,  a  alegação  da  agravante  de  que  teria  havido 
prescrição em razão de o despacho citatório ter sido proferido somente em 30 de 
maio de 2012 contraria o próprio CPC, que,  em seu art. 219,  § 1º,  dispõe que “a 
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”. 

Portanto, como o CPC é expresso em dizer que “a interrupção 
da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”, claro está que, no caso dos 
autos, retroagiu a 28 de março de 2011, não havendo que se falar em prescrição.

Por  fim,  no  que  tange  ao  mérito,  despiciendo  repetir  a 
fundamentação do  decisum,  que restou suficientemente clara ao expor os motivos 
pelos quais era caso de se negar provimento ao recurso e, por conseguinte, manter a 



sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao 
agravo interno, mantendo na íntegra a decisão objurgada. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


