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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT. 
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR 
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. 
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 

- 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.

- Inexistindo provas de que a Autora já recebeu, pela 
via  administrativa,  o  pagamento  do  seguro 
obrigatório, não há que se falar em falta de interesse 
processual por carência da ação.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  MORTE. 
IRRESIGNAÇÃO.  DOCUMENTOS  NOS  AUTOS 
QUE  PROVAM  QUE  A  AUTORA  ERA 
COMPANHEIRA DA VÍTIMA.  FRAGILIDADE  DAS 
ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO 
ART. 333, II, DO CPC. DESPROVIMENTO.

- Com base no art. 333, inciso II, do CPC, incumbia 
ao  Promovido/Apelante  apresentar  prova quanto  à 
existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito da Autora. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, REJEITAR as preliminares arguidas e, 
no mérito, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da 
certidão de julgamento de fl. 118.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo UNIBANCO AING 

Seguro S/A contra a sentença de fls. 65/68 proferida pelo Juiz da Comarca de 

Pedras de Fogo que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada  por  Maria  Ana  da  Silva,  julgou  procedente  o  pedido  autoral,  

condenando o Promovido a pagar, a título de indenização securitária, o valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil  e  quinhentos reais),  corrigido monetariamente a 

partir da decisão, e com juros de mora a partir da citação, pela morte do Sr. 

José Antônio da Silva, devido à acidente automobilístico.

Em  suas  razões,  o  Apelante  arguiu  as preliminares de 

ilegitimidade passiva  e  carência de ação,  por  falta  de interesse processual, 

ante o pagamento administrativo da indenização. No mérito, sustenta que não 

há provas de que a Autora vivia maritalmente com a vítima. Requereu, ao final, 

que a incidência de juros de mora seja contada a partir da citação e a correção 

monetária da data da propositura da demanda (fls. 75/84).

Contrarrazões às fls. 97/105.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não lançou 

parecer de mérito (fls. 111/113).

É o relatório.

VOTO

“Ab  initio”,  cabe  a  análise  das  preliminares  aventadas  pelo 

Apelante.

Em primeiras linhas, alegou que é parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da demanda em que a Autora pleiteia indenização securitária 

(DPVAT).
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No entanto, tal preliminar deve ser afastada de plano, uma vez 

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio possui legitimidade para 

responder  pelo  pagamento  do  seguro  obrigatório,  inclusive  com  direito  de 

regresso contra o eventual causador do sinistro:

“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. (...)” 
(AgRg  no  Ag  870.091/RJ,  Rel.  Min.  João  Otávio  de 
Noronha, 4ª T, DJ 11.02.2008) – Grifei.

Isto posto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad 

causam’,  posto  que  conflitante  com  jurisprudência  dominante  do  Superior 

Tribunal de Justiça.

Quanto à preliminar de carência da ação por falta de interesse 

processual, sob a alegação de que a Autora já recebeu, pela via administrativa,  

o pagamento do seguro obrigatório, entendo que melhor sorte não assiste ao 

Recorrente, eis que não constam nos autos quaisquer provas nesse sentido, 

motivo pelo qual, igualmente, REJEITO esta preliminar.

No  mérito,  verifico  que  a  a  irresignação  da  Apelante  se 

concentrou  na  alegação  de  que  a  Autora  não  fez  prova  de  que  vivia 

maritalmente com a vítima. 

Todavia,  compulsando  os  autos,  percebo,  pelo  depoimentos 

testemunhais de fls. 18/19, que a Autora era companheira do Sr. José Antônio 

da Silva. De outra banda, na certidão de óbito de fl. 16, a Sra. Maria Ana da 

Silva constou como declarante, em reforço indicativo de que mantinha com a 

vítima relação de proximidade afetiva.
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No mais, com base no art. 333, inciso II, do CPC, incumbia ao 

Promovido/Apelante apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da Autora. 

Dessa forma, estando provado que ocorreu o acidente e que 

houve a morte do acidentado, devida é a indenização, pois o objetivo da lei é 

apenas assegurar  indenização pelos danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre. 

Ressalta-se que não se está supondo que houve o falecimento, 

e sim comprovado, por meio do atestado de óbito (fl. 16) juntado aos autos.

Em relação à quantificação da indenização em R$ 13.500,00 

(treze  mil  e  quinhentos  reais),  vejo  que  esta  foi  fixada  conforme  a  Lei  nº 

11.482/2007. 

No  que  diz  respeito  ao  termo inicial  dos  juros  moratórios  e 

correção monetária, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, eis que 

fixados de acordo com o pleito do Apelante.

Há,  entretanto,  que  ser  acrescido  à  sentença  dispositivo  a 

respeito da condenação do vencido nos ônus da sucumbência, posto que tal 

questão não foi definida na sentença pelo Juiz “a quo”.

Com efeito,  a  consequência natural  e  legal  da sucumbência 

havida entre as partes litigantes é a condenação nas custas processuais e a 

fixação da verba honorária, sendo permitido ao Órgão de Segunda Instância a 

sua fixação, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sobre o tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:
EMENTA  :  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  PRESCRIÇÃO. 
CONTRADIÇÃO.  EXISTENTE.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  MATÉRIA  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA 
COM  NATUREZA  CONDENATÓRIA.  FAZENDA 
PÚBLICA.  VALOR  DA  CONDENAÇÃO.  (…)  2.  Como 
consectário  lógico  da  sucumbência,  a  fixação  dos 
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honorários  advocatícios  é  matéria  que  deve  ser 
conhecida  de  ofício.  3.  Nas  demandas  em  que  o 
provimento  jurisdicional  tem  natureza  condenatória,  o 
parâmetro que há de servir  de base para o cálculo  da 
verba honorária, ainda que arbitrada com fundamento no 
§ 4º do art. 20 do CPC, como se dá naquelas em que a 
Fazenda  Pública  restar  vencida,  é  o  valor  da 
condenação, e não o valor da causa. 4. Demonstrada a 
contradição, há de se acolher os embargos declaratórios, 
conferindo-lhes  efeitos  infringentes.  (Segunda  Turma, 
EDcl no REsp 724556/SP , Relator Min. João Otávio, DJ 
05/12/2005)

Como se sabe, a  teor  do  artigo  20, § 3º, do CPC, nas causas 

em que houver condenação, tais verbas serão fixadas consoante apreciação 

equitativa do Juiz, atendidas as normas da alíneas a, b e c do § 3º, desse 

mesmo artigo.
Art.  20.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar  ao 
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários 
advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, 
nos  casos  em  que  o  advogado  funcionar  em  causa 
própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez 
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) 
sobre o valor da condenação, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho 
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 
serviço.

Desse  modo,  entendo  que  o  montante  de  15% (quinze  por 

cento) sobre o valor da condenação se configura como razoável e adequado ao 

caso concreto.

Diante  do  exposto,  rejeito  as  preliminares  aventadas, 

DESPROVEJO a Apelação Cível,  e,  de ofício,  condeno a parte  vencida ao 

ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios na ordem de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.
Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo 

Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
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convocada para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Janete 
Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr 
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 16 de setembro 
de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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