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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0003442-62.2014.815.0301.
ORIGEM: 1ª Vara Única da Comarca de Pombal.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Unibanco AIG Seguros S/A.
ADVOGADOS:  Rostand  Inácio  dos  Santos  (OAB/PB  18.125-A)  e  Ingrid  Gadelha  (OAB/PB
15.488).
APELADO: Severina Santina dos Santos, Maria Santina dos Santos Oliveira, Vamberto José dos
Santos, Maria Auxiliadora dos Santos Ferreira e Maria José dos Santos.
ADVOGADO: Sebastião de Figueiredo da Silva (OAB/PB 11.454).

EMENTA: COBRANÇA. SEGURO  DPVAT.  ÓBITO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.  APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO  E  APELAÇÃO.
PRETENSÃO  RESISTIDA  CARACTERIZADA.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA  AD CAUSAM.  SUBSTITUIÇÃO DO POLO
PASSIVO DA DEMANDA PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO  SEGURO  DPVAT  S/A.  DESNECESSIDADE.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DA  SEGURADORA  PROMOVIDA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
DOCUMENTAÇÃO  NECESSÁRIA  PARA  PLEITEAR  O  PAGAMENTO  DO
SEGURO DPVAT EM CASO DE MORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, §1º,
ALÍNEA “A”,  DA LEI  6.194/74.  CERTIDÃO DE ÓBITO QUE ESPECIFICA
QUE A  CAUSA MORTIS  DECORREU DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. NEXO
CAUSAL  DEMONSTRADO.  COMPROVAÇÃO  DA  QUALIDADE  DE
BENEFICIÁRIOS  DO  FALECIDO  SEGURADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
PROVIMENTO  NEGADO.  CUSTAS  PROCESSUAIS  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS DA SENTENÇA. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Seguradora for notória e reiteradamente contrário à postulação do
Segurado, como nos casos em que já tenha apresentado Contestação e Apelação de
mérito, estando caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão.

2. Todas as seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que a
vítima  ou  beneficiário  tem  direito,  podendo-se  pleitear  a  indenização  perante
qualquer  seguradora  participante  do  convênio  constituído  para  esse  fim,  não
havendo  que  se  falar  em  responsabilidade  exclusiva  da  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro DPVAT.

3.  O art.  5º,  da  Lei  nº  6.194/1974,  dispõe  que o  pagamento  da  indenização do
Seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele
decorrente, tendo o §1º, alínea “a”, do mesmo dispositivo, estabelecido que, no caso
de  morte,  a  referida  prova  far-se-á  por  meio  de  certidão  de  óbito,  registro  da
ocorrência no órgão policial competente e prova da qualidade de beneficiários.



4. "O boletim de ocorrência é prescindível à comprovação do acidente de circulação
quando se encontra nos autos certidão de óbito atestando que o falecimento das
vítimas  decorreu  de  acidente  de  trânsito,  com  a  incidência  da  presunção  de
veracidade  juris  tantum por  se  tratar  de  documento  público."  (TJSC  -  AC
00047696820118240019 - Órgão Julgador Câmara Especial Regional de Chapecó –
Julgamento 5 de Fevereiro de 2018 – Relator Bettina Maria Maresch de Moura)

5. “Os consectários da condenação, o que incluem as custas processuais e a verba
honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal,
não configura reformatio in pejus.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00099741520158150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 27-02-2018)

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
APELAÇÃO  N.º  0003442-62.2014.815.0301,  em que  figuram como  Apelante  o
Unibanco AIG Seguros S/A e como Apelados Severina Santina dos Santos e outros.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  do  Recurso,
rejeitando  as  preliminares  de  falta  de  interesse  de  agir  e  de  ilegitimidade
passiva ad causam nele arguidas e, no mérito, negando-lhe provimento.

VOTO.

O  Unibanco  AIG  Seguros  S/A  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal, f. 62/68, nos autos da Ação
de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada em seu desfavor por Severina Santina dos
Santos  e  outros, que  rejeitou  as  preliminares  de  falta  de interesse  de agir  e  de
Ilegitimidade  passiva  ad  causam  por  ele  arguidas,  condenando-o,  no  mérito,  ao
pagamento  de  indenização  securitária  no  valor  de  R$  13.500,00  (treze  mil  e
quinhentos),  sendo 50% destinado à Severina Santina  dos  Santos,  viúva de José
Amancio dos Santos, e os outros 50% para os filhos do falecido, Maria Santina dos
Santos Oliveira, Vamberto José dos Santos, Maria Auxiliadora dos Santos Ferreira e
Maria  José  dos  Santos,  acrescida  de  correção  monetária  pelo  INPC,  a  partir  do
evento  danoso,  e  de  juros  de  1%  ao  mês,  a  contar  da  citação,  dispensando  o
arbitramento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas Razões, f. 71/80, repisou as preliminares de falta de interesse de
agir por falta do requerimento administrativo prévio e de ilegitimidade passiva  ad
causam  por entender que o cumprimento do pleito autoral compete à Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

No mérito, alegou que a Ação não foi instruída com Certidão da Ocorrência
Policial capaz de comprovar a ocorrência do acidente automobilístico.

Asseverou  que  a  ausência  de  prova  do  acidente  causa  dúvida  sobre  a
caracterização  do  nexo  causal  ensejador  do  pagamento  do  Seguro  DPVAT,
pugnando  pelo  provimento  da  Apelação  para  que,  reformada  a  Sentença,  seja
julgado improcedente o pedido.



Intimados,  os  Recorridos  não  apresentaram  Contrarrazões,  conforme
Certidão de f. 102.

A Procuradoria de Justiça opinou pela regularização da representação do
Recorrente, f. 107/111, no que foi atendida às f. 113/117.

Com fulcro o art. 933, do CPC/15, determinei, às f. 119/119v, a intimação
das  partes para se  manifestarem sobre possível  nulidade processual  causada pela
prolação da Sentença sem relatório e sem a condenação em custas processuais e
honorários advocatícios, porém, as partes não ofereceram resposta, f. 121.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Em que pese não haver na Sentença o tópico referente ao relatório, observa-
se que restou pormenorizado em seu conteúdo o trâmite  processual  em primeira
instância, f. 63, o que configura o suprimento da irregularidade constatada.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de exigir do
Autor, para efeito de comprovar a pretensão resistida ensejadora do interesse de agir,
a comprovação do requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da Ação que
almeja  o  recebimento  do  Seguro  Obrigatório  DPVAT,  ressalvando,  todavia,  a
hipótese de a  Seguradora  ré  oferecer  resistência  por  meio  da Contestação ou da
Apelação1.

In casu, o Réu/Apelante impugna integralmente a pretensão autoral desde a
Contestação de f. 37/43v, pleiteando a improcedência do pedido, de modo que está
dispensada a exigência do prévio requerimento administrativo,  pelo que rejeito a
preliminar de carência da Ação por falta de interesse de agir.

1 1“[…]. A propósito, veja-se o AI 126.739 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado unanimemente
pela 2ª Turma em 17.11.1992, que cuidou inclusive do caso em que há contestação de mérito: 'É
certo, também, que, proposta a ação, sem a existência desse ato, contestando o réu a pretensão posta
em Juízo, o controle jurisdicional seria possível. É que, isto ocorrendo, tem o Judiciário condições de
examinar a questão nos seus aspectos controvertidos, em ordem de fazer valer a vontade concreta da
lei.  Obrigar,  em caso  assim,  a  parte  a  requerer  administrativamente,  para  simplesmente  obter  o
indeferimento do pedido, é fazer tábula rasa da pretensão substantiva em favor da regra formal, o que
não se coaduna com a concepção moderna do processo, que lhe empresta caráter instrumental.' […]
Constata-se,  portanto,  que  embora  inicialmente  esta  Corte  tenha  exigido  o  prévio  requerimento
administrativo a título de demonstração do interesse processual – ressalvada a hipótese em que, a
despeito da ausência de pedido, tenha havido contestação de mérito –, a jurisprudência mais recente
tem dispensado esta medida” (STF, RE 631.240/MG, Rel. Ministro Luis Roberto Barroso, Pleno,
julgado em 03/09/2014).



O Superior Tribunal de Justiça2, interpretando o art. 7º, da Lei nº 6.194/743,
posiciona-se no sentido de que todas as seguradoras que constituem o Consórcio
responsável  pelo custeio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais  causados por
Veículos Automotivos possuem legitimidade processual para integrar, isoladamente,
o polo passivo da ação de cobrança do referido Seguro, motivo pelo qual também
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

O art. 5º, da Lei nº 6.194/1974, dispõe que o pagamento da indenização do
Seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele
decorrente4, tendo o §1º, alínea “a”, do mesmo dispositivo, estabelecido que, no caso
de  morte  do  segurado,  a  referida  prova  far-se-á  por  meio  de  certidão  de  óbito,
registro  da  ocorrência  no  órgão  policial  competente  e  prova  da  qualidade  de
beneficiário5.

Os Tribunais de Justiça pátrios entendem que, nas Ações em que se pleiteia
o pagamento de Seguro DPVAT decorrente de morte, é dispensada a apresentação
do Boletim de Ocorrência quando a Certidão de Óbito já especifica que a  causa
mortis do segurado foi o acidente de trânsito narrado na Exordial6.
2 DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DE SEGURADORA DIVERSA DA QUE
REALIZOU O PAGAMENTO A MENOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DO ART.
275, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A jurisprudência é sólida
em  afirmar  que  as  seguradoras  integrantes  do  consórcio  do  Seguro  DPVAT  são  solidariamente
responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é
devido de qualquer uma delas. […]. 3. Resulta claro, portanto, que o beneficiário do Seguro DPVAT
pode acionar qualquer seguradora integrante do grupo para o recebimento da complementação da
indenização  securitária,  não  obstante  o  pagamento  administrativo  realizado  a  menor  tenha  sido
efetuado  por  seguradora  diversa.  4.  Recurso  especial  provido.  (REsp 1108715/PR,  Rel.  Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012)

3 Art.  7o.  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.
4 Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente,  independentemente  da  existência  de  culpa,  haja  ou  não  resseguro,  abolida  qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.

5 Art. 5º. […]. § 1o  A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época
da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da
sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:[…];
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de
beneficiários no caso de morte; [...].

6 APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT POR MORTE.
DEMANDA  DEFLAGRADA  PELOS  HERDEIROS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ. IRREGULARIDADE NO POLO
ATIVO.  HERDEIRA QUE  NÃO INTEGRA A  DEMANDA.  PLEITO  PARA EXCLUSÃO DO
VALOR PERTINENTE À BENEFICIÁRIA AUSENTE. OMISSÃO EXISTENTE E QUE, APESAR
DE  NÃO  SUSCITADA  EM  PRIMEIRO  GRAU,  DEVERIA  TER  SIDO  VERIFICADA,
INCLUSIVE  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  NESTA  INSTÂNCIA,  POR  SE
TRATAR  DE  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.  SITUAÇÃO  QUE  ENSEJARIA  A
OPORTUNIDADE  PARA  ESCLARECIMENTO  PELA  PARTE  CONTRÁRIA.
CONTRARRAZÕES QUE JÁ FORAM INSTRUÍDAS COM PROVA DO FALECIMENTO DA
HERDEIRA, A QUAL ERA SOLTEIRA E SEM FILHOS. VALOR QUE PODE SER RECEBIDO
NA ÍNTEGRA PELOS AUTORES. INDISPENSABILIDADE DA JUNTADA DO BOLETIM DE
OCORRÊNCIA. TESE REJEITADA. ELEMENTO PRESCINDÍVEL QUANDO A CERTIDÃO DE
ÓBITO EVIDENCIA O NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA VÍTIMA E A OCORRÊNCIA



Os  Autores/Apelados,  ao  ajuizarem  a  presente  Ação,  colacionaram  a
Certidão de Óbito de José Amancio dos Santos destacando que o seu falecimento
decorreu  de  Politraumatismo  e  Fratura  na  Tíbia  causada  por  acidente
automobilístico, f. 09, e a documentação que comprova a qualidade de beneficiários
do segurado (cônjuge e filhos), f. 10/13, 15 e 28, na forma estabelecida pelo art. 792,
do Código Civil7.

Considerando  que  os  documentos  carreados  aos  autos  são  hábeis  a
comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito alegado na Exordial e o
sinistro, resta caracterizado o dever de indenizar da Seguradora recorrente.

Com relação às custas processuais e aos honorários advocatícios omitidos
no  Decisum, a Segunda Câmara Especializada Cível deste Tribunal assentou que,
por  serem  consectários  da  Sentença,  eles  são  considerados  matérias  de  ordem
pública, motivo pelo qual é possível a sua fixação de ofício sem caracterizar violação
ao princípio da non reformatio in pejus8.

Posto isso, conhecida a Apelação, rejeitadas as preliminares de falta de
DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA OUTROSSIM, DE QUALQUER ELEMENTO A
INFIRMAR O TEOR DO DOCUMENTO PÚBLICO. "O boletim de ocorrência é prescindível  à
comprovação do acidente de circulação quando se encontra nos autos certidão de óbito atestando que
o  falecimento  das  vítimas  decorreu  de  acidente  de  trânsito,  com  a  incidência  da  presunção  de
veracidade juris tantum por se tratar de documento público." (TJSC - AC 00047696820118240019 -
Órgão Julgador  Câmara  Especial  Regional  de  Chapecó  –  Julgamento  5  de  Fevereiro  de  2018 –
Relator Bettina Maria Maresch de Moura)

[…]. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. NEXO
CAUSAL ENTRE O FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA E ACIDENTE DE TRÂNSITO
DEVIDAMENTE  COMPROVADO  PELO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.  DOCUMENTO
EXPEDIDO PELO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE GUARANIAÇU QUE ATESTA O
ÓBITO  DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  1.  Não  merece  apreciação  em  sede
recursal a matéria que não foi oportunamente postulada e,  por consequência,  não se submeteu ao
crivo do contraditório e do devido processo legal. 2. Dispõe o artigo 5º, da Lei 6.194/1974, que "o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente" e
embora o § 1º, alínea a, de referido artigo, disponha que o requerimento de indenização deverá ser
instruído com o registro de ocorrência do órgão policial  competente (Boletim de Ocorrência),  tal
documento se mostra irrelevante caso seja comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e a
morte do segurado por outros meios probatórios. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJPR -  9ª  C.Cível  -  AC -  1587599-5 - Terra Boa -  Rel.:  Coimbra de Moura -
Unânime - J. 16.03.2017)

APELAÇÃO  CÍVEL  –  INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO  –  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  OCORRÊNCIA  DO  SINISTRO  –  CERTIDÃO  DE  ÓBITO  –
DOCUMENTO PÚBLICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 –
É pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais o entendimento no sentido de ser dispensável para o
pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT que a vítima traga aos autos o Boletim de
Ocorrência  quando  o  acidente,  o  dano  e  o  nexo  causal  entre  eles  possam  ser  idoneamente
comprovados por outros meios de prova. 2 – In casu, os requerentes apresentaram, para comprovar o
falecimento de seu filho em razão de acidente automobilístico, cópia da certidão de óbito, tendo como
causa da morte fratura de crânio, hemorragia cerebral decorrente do acidente automobilístico, não
sendo tais fatos afastados pela seguradora ao longo da instrução processual, sendo forçoso concluir
que estão comprovados nos autos: 1) a ocorrência do acidente de trânsito; 2) a morte do filho dos
requerentes e 3) o nexo causal entre esses eventos. 3 - O documento apresentado se caracteriza como
público,  possuindo  presunção  de  veracidade.  4  –  Recurso  improvido.  (TJES  -  APL
00132938820088080024 - Órgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL Publicação 16/11/2015 -
Julgamento 9 de Novembro de 2015 - Relator MANOEL ALVES RABELO) 



interesse  de  agir  e  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  no  mérito,  nego-lhe
provimento,  condenando,  de  ofício,  o  Recorrente  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC/159.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

7 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.

8 PROCESSUAL CIVIL - Embargos de declaração - Alegação de vício no julgado – Honorários
advocatícios - Omissão no acórdão - Ocorrência - Matéria de ordem pública - Defesa de decaimento
em  parte  mínima  do  pedido  -  Rejeição  -  Redimencionamento  da  condenação  -  Possibilidade  -
Acolhimento. - Possível o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente, em caráter
excepcional. […]. - Os consectários da condenação, o que incluem as custas processuais e a verba
honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, não configura
"reformatio in pejus". (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00099741520158150011, 2ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 27-
02-2018)

9 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. […]. § 2o Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação,  do  proveito  econômico  obtido  ou,  não  sendo  possível  mensurá-lo,  sobre  o  valor
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.


