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APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO  DPVAT.
RECONHECIMENTO  JUDICIAL  DE  UNIÃO
ESTÁVEL  À  COMPANHEIRA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  PAGAMENTO  REALIZADO  À
GENITORA. CREDOR PUTATIVO. ARTIGO 309 DO
CÓDIGO  CIVIL.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA
APARÊNCIA.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

- “O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido,
ainda  provado  depois  que  não  era  credor.”  (Art.  309  do
Código Civil)

- É válido o pagamento da indenização do seguro de trânsito
realizado de boa-fé à mãe do  de cujos quando se apresenta
como única herdeira,  mediante  a  entrega da documentação
exigida pela Lei n.°  6.194/1974.

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  SEGURO  DPVAT.
INDENIZAÇÃO.  CREDOR  PUTATIVO.  TEORIA  DA
APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido
o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o
erro no pagamento seja escusável,  é  necessária a existência de
elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente
de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento
de  indenização  do  DPVAT  aos  pais  do  de  cujus  quando  se
apresentam  como  únicos  herdeiros  mediante  a  entrega  dos
documentos exigidos pela Lei que dispõe sobre seguro obrigatório
de  danos  pessoais,  hipótese  em que  o  pagamento  aos  credores
putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso Especial conhecido e
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provido.  (STJ;  REsp 1.601.533; Proc.  2012/0115489-7; MG; Terceira
Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 16/06/2016) 

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios de
Seguro DPVAT S/A, buscando reformar a sentença de fls. 129/133, proferida pelo Juiz de Direito
da 2ª Vara de Santa Rita, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ivanilda Félix da Silva.

Na  decisão  impugnada,  o  Magistrado  a  quo julgou  procedente  a  demanda,
condenando a promovida a pagar à autora o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
atualizado desde o fato (26/08/2010), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Por
outro lado, julgou improcedente o pedido formulado na denunciação à lide.  Por fim, imputou à
seguradora o pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento), sobre o
valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 135/144), a promovida defende a denunciação à lide da
genitora  do  de  cujos,  a  qual  recebeu  integralmente  o  valor  do  seguro,  e  suscita  preliminar  de
carência da ação por falta de interesse de agir. 

No mérito, afirma que não há que se falar em indenização, porquanto a genitora do
de cujos recebeu administrativamente em sua totalidade a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), conforme determina a Lei n.º 11.482/07.

Ademais, ao tempo do pagamento administrativo (04/01/2011), ainda não havia sido
reconhecido  judicialmente  a  qualidade  de  companheira  da  recorrida,  que  ocorreu  apenas  em
20/11/2012, com a prolação da sentença de reconhecimento da união estável, conforme sentença de
fls. 118/119.

Assim, conclui que o pagamento administrativo à genitora d falecido foi realizado de
boa-fé pela seguradora à genitora do falecido, diante da declaração de único herdeiro constante na
certidão de óbito, bem como a inexistência de filhos.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, extinguindo o processo sem resolução
do mérito; que seja julgada procedente a denunciação à lide e, no caso de ultrapassagem dessas
matérias, que seja integralmente provido o apelo para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas às fls. 147/151.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  da  matéria  precedente  e  pelo
provimento parcial do apelo (fls. 158/163).

É o relatório.
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VOTO 

As preliminares apresentadas, quais sejam, carência de ação por falta de interesse de
agir,  haja  vista  o  pagamento  já  realizado  na  esfera  administrativa,  e  denunciação  à  lide  serão
analisadas conjuntamente com o mérito, uma vez encontrarem-se correlacionadas.

A questão que se discute é  se a seguradora estaria  obrigada a pagar indenização
securitária à companheira, cuja união foi reconhecida judicialmente, após o pagamento efetuado de
boa-fé à genitora do de cujos, que se apresentou como única herdeira.

De acordo com o art. 4.º da Lei 6.194/74, a indenização no caso de morte será paga
de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil:

“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 de vocação hereditária.
Parágrafo  único.  Na  falta  das  pessoas  indicadas  neste  artigo,
serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os
privou dos meios necessários à subsistência.

Por sua vez, quanto ao pagamento, o artigo 5.º da legislação de regência dispõe:

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. 

§ 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: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

a) certidão  de  óbito,  registro  da  ocorrência  no  órgão  policial
competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;
(Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992) (...)

§  2º  Os  documentos  referidos  no  §  1º  serão  entregues  à  Sociedade
Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

§ 3o  Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito
entre  a morte  e  o  acidente,  será acrescentada a  certidão de auto de
necrópsia,  fornecida  diretamente  pelo  instituto  médico  legal,
independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial
ou da jurisdição do acidente. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 4o  Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente
e  as  lesões,  em  caso  de  despesas  médicas  suplementares  e  invalidez
permanente,  poderá  ser  acrescentado  ao  boletim  de  atendimento
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hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido
pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito,
pelos  interessados,  em  formulário  próprio  da  entidade  fornecedora.
(Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)

§  5o  O  Instituto  Médico  Legal  da  jurisdição  do  acidente  ou  da
residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias,
laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões
permanentes, totais ou parciais.  (Redação dada pela Lei nº 11.945, de
2009). (Produção de efeitos).

§ 6o  O pagamento da indenização também poderá ser realizado por
intermédio  de  depósito  ou  Transferência  Eletrônica  de  Dados  -  TED
para a conta corrente ou conta de poupança do beneficiário, observada
a legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro. (Incluído pela Lei nº
11.482, de 2007)

§ 7o  Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não
cumprimento  do  prazo  para  o  pagamento  da  respectiva  obrigação
pecuniária,  sujeitam-se  à  correção  monetária  segundo  índice  oficial
regularmente  estabelecido  e  juros  moratórios  com  base  em  critérios
fixados na regulamentação específica de seguro privado.  (Incluído pela
Lei nº 11.482, de 2007)

Assim, de acordo com o artigo 5.º,§1.º, “a” da lei de regência, a seguradora efetuará
o pagamento  da indenização mediante  simples  prova do acidente e do dano decorrente,  após a
entrega  da  certidão  de  óbito,  do  registro  da  ocorrência  policial  e  da  prova  da  qualidade  de
beneficiário.

Infere-se dos documentos apresentados na seara administrativa (fls. 76 /83), que o
senhor  Wilson Severino  Coelho era  solteiro  e  não  deixara  filhos  (fls.  81);  ademais,  consta  na
Declaração de únicos herdeiros (fls. 83), formalizada por Ana Lúcia Coelho, mãe do falecido, que:
“o mesmo não deixa companheira reconhecida pela Lei Previdenciária.”

Desse modo, se a indenização do DPVAT foi paga de boa-fé à genitora do de cujos,
que se declarou ser a única herdeira, mediante a entrega de documentos dotados de fé pública, como
a  certidão  de  óbito,  deve  a  sentença  ser  integralmente  reformada,  julgando-se  improcedente  o
pedido.

O art. 309 do Código Civil reza: “O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é
válido, ainda provado depois que não era credor.”

Ressalte-se que, à época do pagamento (04/01/2011), fls. 76, não havia indício de
existência  de companheira.  Tanto  é  assim que o reconhecimento  e  dissolução de união estável
somente ocorreu em 20 de novembro de 2012, conforme termo de audiência de fls. 118/119.  

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, considerou válido o pagamento
realizado  ao  pai  do  de  cujos que  se  apresentou  como  único  herdeiro  mediante  entrega  dos
documentos exigidos por lei. Vejamos:
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE  DO  CPC/1973.  INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO
OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  TEORIA  DA  APARÊNCIA.  CREDOR
PUTATIVO. BOA-FÉ. VALIDADE DO PAGAMENTO. SÚMULA N.
83/STJ.  1.  Pela  teoria  da  aparência,  é  válido  o  pagamento  de
indenização do DPVAT ao pai do de cujus quando se apresentou como
único herdeiro mediante a entrega dos documentos exigidos pela Lei que
dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o
pagamento ao credor putativo ocorreu de boa-fé. Súmula n. 83/STJ. 2.
Recurso  especial  não  conhecido.  (STJ;  REsp  1.379.399;  Proc.
2013/0123851-8;  MS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  João  Otávio  de
Noronha; DJE 19/08/2016)  

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO.
CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA.  1. Pela aplicação
da teoria  da  aparência,  é  válido  o  pagamento  realizado de  boa-fé  a
credor  putativo.  2.  Para  que  o  erro  no  pagamento  seja  escusável,  é
necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer
o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido
o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se
apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos
exigidos pela Lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais,
hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.
4. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.601.533; Proc.
2012/0115489-7; MG; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
DJE 16/06/2016) 

No mesmo sentido:

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE
COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
PROCEDÊNCIA.  ÓBITO.  EXISTÊNCIA  DE  DESCENDENTES.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DA GENITORA DO
DE  CUJUS.  RECONHECIMENTO  DA  BOA-FÉ  PELO
PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.  CREDOR  PUTATIVO.
CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O
pagamento efetuado pela via administrativa à genitora do falecido afasta
o dever de pagar às apeladas filhas menores do de cujus a indenização
correspondente ao seguro obrigatório DPVAT, se realizado de acordo
com as informações constantes da certidão de óbito. Que atestava ser o
falecido solteiro não tendo deixado viúva e descendentes e a alegação da
genitora do de cujus de ser a única beneficiária legitimada. (TJMT; APL
179926/2015; Lucas do Rio Verde; Relª Desª Marilsen Andrade Addário;
Julg. 14/09/2016; DJMT 19/09/2016; Pág. 71)

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPV
AT.  ÓBITO  DA  VÍTIMA.  COMPANHEIRA  SOBREVIVENTE.
SEGURO  INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  PAGAMENTO
EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA A TERCEIRO. CREDOR
PUTATIVO.  CONFIGURAÇÃO.  BOA-FÉ  DA  SEGURADORA.
OCORRÊNCIA.  PAGAMENTO  VÁLIDO.  CC/2002,  ART.  309.
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COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  SISTEMA  MEGADATA.
POSSIBILIDADE.  1  -  De  acordo  com  a  orientação  jurisprudencial
majoritária  nesta  Corte,  o  documento  produzido  através  do  sistema
Megadata é idôneo para o fim de comprovar os pagamentos, a título de
seguro obrigatório DPVAT, realizados na esfera administrativa" (AC n.
2011.060261-9, Des. Henry Petry Junior).2 O pagamento administrativo
do  seguro  DPVAT  feito  a  terceiro  é  reputado  válido  quando  as
circunstâncias  fático-jurídicas  apresentadas  à  seguradora  conduziam,
com  segurança,  ao  entendimento  de  que  o  requerente  apresentava
características  de  credor  ou  seu  legítimo  representante  (credor
putativo).3 Age de boa-fé a seguradora que efetua o pagamento a credor
putativo  quando  estiver  claro  que  não  agiu  de  modo  negligente,
sobretudo quando o terceiro requerente do benefício é a mãe do sucessor
da vítima fatal do acidente de trânsito, em seu nome pleiteando a benesse
pela via administrativa. 4 Aquele que entender ter direito à quota-parte
da indenização securitária, decorrente de sinistro de acidente de trânsito
com vítima fatal, deve, pelos meios adequados, demandar sua parcela do
benefício  dos  demais  sucessores  que  já  receberam  o  seguro
administrativamente,  não  cabendo  requerer  à  seguradora,  pela  via
judicial,  o pagamento em sua integralidade,  a todos os legitimados a
recebê-lo,  de  forma  dúplice.  (TJSC;  AC  0807149-66.2014.8.24.0038;
Joinville;  Quinta  Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  Luiz  Cézar
Medeiros; DJSC 13/10/2016; Pag. 150) 

Pois  bem,  a  despeito  da  legitimidade  da  companheira  para  pleitear  indenização,
houve pagamento putativo a genitora do falecido, o que desobriga a seguradora de efetuar novo
pagamento, pelo que não há que se falar em chamamento à lide da mãe do segurado.

Contudo, fica respaldado o direito da autora de pleitear da genitora do de cujos, em
ação própria, o ressarcimento da parte que lhe cabe. 

Por essas razões, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento
ao apelo para julgar improcedente o pedido inicial. Condeno a parte recorrida ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Ônus suspensos
em razão de ser a promovente beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J07/J13
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