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

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001150-10.2012.815.0161
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A.
                         (Adv. Samuel Marques Custódio de Albuquerque)
APELADO  : M. O. R. e outros, representada por sua genitora, Maria das Mercês Santana 
de Oliveira (Adv. Hélder Braga Simões Nobre)

APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUPOSTO 
PAGAMENTO  EFETUADO  ADMINISTRATIVAMENTE. 
JUNTADA DE PROVAS APÓS A APELAÇÃO.  DOCUMENTOS 
QUE JÁ EXISTIAM NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DA MORTE E 
DA LEGITIMIDADE DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
MARCO  INICIAL  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA  DO 
SIINISTRO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO  DE 
REDUÇÃO.  FIXAÇÃO  EM  PATAMAR  SUFICIENTE  PARA 
REMUNERAR OS SERVIÇOS. REJEITAÇÃO DA PRELIMINAR E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“É  lícito  às  partes,  em  qualquer  tempo,  juntar  aos  autos 
documentos  novos,  quando  destinados  a  fazer  prova  de  fatos 
ocorridos  depois  dos  articulados,  ou  para  contrapô-los  aos  que 
foram produzidos nos autos (art. 397, do CPC). Se o documento que 
se pleiteia juntar não é novo ou não se enquadra em qualquer das 
hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Civil, não é cabível 
juntá-lo após a edição da sentença”.1 

Demonstrado  que  o  pai  dos  autores  foi  vítima  de  acidente 
automobilístico,  bem  assim  a  legitimidade  dos  autores,  o 
pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.

O STJ pacificou o entendimento de que “na ação de cobrança do 
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CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2013



seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do 
evento danoso”.2

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

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento 
ao recurso, nos termos do voto do relator,  integrando a presente decisão a súmula de 
julgamento de fl. 122.

Relatório

Trata-se de Apelação interposta por Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT S. A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos 
autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por Micarla  Oliveira  Rocha e 
outros, representados por sua genitora, Maria das Mercês Santana Oliveira.

A  decisão  atacada  condenou  a  apelante  ao  pagamento  de  R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora 
de 1% a.m. (um por cento ao mês).

A apelante, em preliminar, sustenta a ausência de interesse de agir, 
uma vez que a indenização já teria sido paga, integralmente, pela empresa, em sede de 
processo  administrativo,  aos  pais  da  vítima,  que,  na  oportunidade,  declararam ser  os 
únicos herdeiros.

No mérito,  aduz que efetuou o pagamento de boa fé  aos  pais  da 
vítima, considerando, para tanto, o teor da certidão de óbito, noticiando que o falecido era 
solteiro e não deixava filhos. Argumenta que caberia aos recorridos buscar daqueles que 
receberam a indenização os valores que lhe cabem, tendo em vista que o pagamento ao 
credor putativo é válido (art.  309), na medida em que adotou todas as cautelas para o 
pagamento da indenização securitária.

Defende  que  a  correção  monetária  deverá  correr  apenas  após  a 
instauração do processo judicial. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a 
sentença e julgar improcedente o pedido, ou, acaso não seja esse o entendimento, pugna 
pela redução dos honorários e fixação do termo inicial da correção monetária a partir da 
propositura da ação.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, 

2 STJ  -  AgRg no  REsp:  1476945 SC 2014/0214805-0,  Relator:  Ministro  MOURA RIBEIRO,  Data  de Julgamento:  02/10/2014,  T3  - 
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pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

Examino, a princípio, a preliminar de falta de interesse de agir.

Segundo o recorrente, o valor da indenização haveria sido pago, de 
forma  integral,  aos  pais  da  vítima,  na  via  administrativa,  de  forma  que  caberia  aos 
recorridos acionar aqueles para recuperar o prejuízo experimentado.

Compulsando-se  os  autos,  observa-se  que  as  supostas  provas  do 
pagamento da indenização na esfera administrativa somente aportaram aos autos após a 
sentença, mesmo existindo em momento anterior ao ajuizamento da ação (11/2012).

Neste  cenário,  entendo  ser  impossível  considerar  tais  provas  no 
julgamento da lide, até porque não se tratam de documentos novos e de nenhuma das 
hipóteses do art. 397, do CPC, que verbera:

Art.  397. É lícito às partes,  em qualquer tempo, juntar aos autos 
documentos  novos,  quando  destinados  a  fazer  prova  de  fatos 
ocorridos  depois  dos  articulados,  ou  para  contrapô-los  aos  que 
foram produzidos nos autos.

No caso, o direito do recorrente de apresentar provas extintivas do 
direito dos autores foi atingido pela preclusão, notadamente quando juntadas somente 
após a sentença. Sobre o tema, confira-se o julgado:

“PROCESSO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA APÓS A 
A SENTENÇA.  ART.  397  DO CPC.  IMPOSSIBILIDADE.  -  Se  o 
documento que se pleiteia juntar não é novo ou não se enquadra 
em qualquer das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo 
Civil, não é cabível juntá-lo após a edição da sentença”.3 

Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

De outro lado, ainda que apresentadas a tempo e modo, entendo que 
os  documentos  não  são  aptos  a  demonstrar  o  pagamento  da  indenização  na  via 
administrativa,  tampouco indicam diligência  da seguradora quando do pagamento do 
seguro.

Neste  particular,  registre-se  que  o  nome do  genitor  do  falecido  é 
Edmundo Ferreira da COSTA, conforme se pode observar nos documentos de fls. 94 e 98. 

3 TJ-MG - AI: 10106110066987001 MG , Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 07/05/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2013



De  outro  lado,  observe-se  que  em  todos  os  documentos  referentes  ao  processo  de 
pagamento  juntados  pela  seguradora,  o  beneficiário  do  seguro  assina  sempre  como 
Edmundo Ferreira da ROCHA, o que revela não se tratar da mesma pessoa.

Ademais, o comprovante juntado à fl. 92 não é de pagamento, mas de 
depósito,  por  envelope,  no  valor  de  R$  1,00  (um  real),  na  poupança  do  suposto 
beneficiário, Edmundo Ferreira da ROCHA. Os documentos de fls. 102/103 também não 
são aptos a provar o pagamento feito aos supostos beneficiários, porquanto tratam apenas 
de  cópias  de  uma  tela  de  computador,  suscetível  de  alteração,  e  que  mesmo  assim 
apontam o recebimento por beneficiário diverso do pai do extinto.

Não há, portanto, que se falar em extinção do direito dos recorridos 
pelo pagamento, na medida em que não há provas de que os pais do falecido tenham, 
efetivamente, recebido os valores  correspondentes ao seguro.

Registre-se que, embora alegue sua boa-fé quanto ao pagamento às 
pessoas  indicadas,  não  é  crível  que  a  seguradora  tenha  se  cercado  dos  cuidados 
necessários para efetuar o suposto pagamento.

Com  efeito,  o  exame  das  provas  juntadas  apontam  para  uma 
sequência de falhas na avaliação dos documentos, sendo a primeira, a diferença do nome 
do beneficiário, já anotada linhas acima.

De  fato,  a  observância  mais  detida  demonstra  que  houve  uma 
autorização de pagamento do seguro aos pais do falecido, supostos herdeiros únicos, já 
que a certidão de óbito do falecido indicava a não existência de filhos e de cônjuge.

Note-se, neste particular, que a referida certidão de óbito, embora o 
extinto residisse na zona rural de Cuité, fora lavrada em Campina Grande, no cartório do 
Registro Civil do José Pinheiro, tendo como declarante a advogada de nome JOSEANE 
ELLEN  DE  MELO  FELICIANO,  cujo  sobrenome  e  endereço  são  os  mesmos  de  JOSÉ 
FLÁVIO DE MELO FELICIANO, que fez o Boletim de Ocorrência do acidente em uma 
delegacia de Polícia de Mamanguape, dezoito dias após a morte da vítima.

No panorama posto, não me parece que o recorrente tenha agido com 
a cautela necessária,  uma vez que a documentação juntada ao processo administrativo 
possuía  inconsistências  que  levantam  relevante  suspeita  quanto  à  legitimidade  dos 
beneficiários, inclusive porque a mãe do falecido renunciou à indenização em favor do 
suposto esposo, que não possui o mesmo nome do pai do extinto.

Assim, se houve fraude, ela ocorreu por conta da falta de diligência e 
de  cuidado  da  própria  seguradora,  que  deixou  de  observar  de  forma  cautelosa  a 
documentação necessária para o pagamento do seguro, na via administrativa4.

4 Não é válido o pagamento feito a credor putativo quando a empresa de consórcio não toma todas as diligências necessárias. (TRF-4  
- AC: 50053954720124047200 SC 5005395-47.2012.404.7200, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 16/07/2014.



De outro lado, restou suficientemente demonstrado nos autos que a 
morte da vítima se deu por acidente automobilístico, bem como a condição de herdeiros 
dos autores, o que autoriza o pagamento do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze 
mil e quinhentos reais) aos autores da demanda.

No que se refere ao pedido de redução dos honorários, entendo que 
incabível, na medida em que o percentual de 20% (vinte por cento) mostra-se adequado 
para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado dos demandantes.

Quanto  ao  pedido  para  que  seja  sanada  a  omissão  da  sentença 
quanto ao marco inicial da correção monetária,  fixando-o a partir do processo judicial, 
melhor sorte não socorre o recorrente. É que o STJ pacificou o entendimento de que “na 
ação de cobrança do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do 
evento danoso”.5

Expostas  estas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de  ausência  de 
interesse processual e, no mérito, nego provimento ao recurso. Por fim, considerando que 
existem no processo indícios de uma possível prática de ilícito penal, extraiam-se cópias 
dos autos, remetendo-se, posteriormente, ao Ministério Público da comarca de Cuité, para 
que adote as providências que entender necessárias. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério Público, na pessoa do Exmo. 
Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator
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