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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005516-91.2011.815.0011              
RELATOR : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM        : 10 ª Vara da Comarca de Campina Grande
APELANTE : Unibanco Aig Seguros S/A 
                          (Adv. João Alves Barbosa Filho OAB/PB 4246-A)
APELADO : Glaub Vinícius Oliveira Lino, representado por sua genitora Maria 
Alice Oliveira Nóbrega de Melo (Adv. Marcos Antônio Inácio da Silva OAB/PB 4007)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO.  SEGURO  DPVAT.  ILEGITIMIDADE  AD 
CAUSAM DO POLO ATIVO E ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL 
PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO  A  OUTROS 
BENEFICIÁRIOS.  MATÉRIAS  VENTILADAS  PELA 
PRIMEIRA VEZ NO RECURSO. PARTE QUE SE LIMITOU A 
ALEGAR  SUA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO;  JUROS  E 
CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS. INOVAÇÃO 
RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  NESSES  ASPECTOS. 
SINISTRO  COMPROVADO.  VÍTIMA  FATAL.  CERTIDÃO 
DE  NASCIMENTO  DO  AUTOR,  BOLETIM  DE 
OCORRÊNCIA  POLICIAL  E  CERTIDÃO  DE  ÓBITO. 
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PARENTESCO,  O 
SINISTRO  E  A  MORTE  DO  GENITOR  DO  MENOR. 
CORRETA  APLICAÇÃO  DA  LEI  VIGENTE  À  ÉPOCA. 
VALOR  MÁXIMO  INDENIZÁVEL.  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO.

“(...) Toda a matéria a ser discutida na lide deve ser argüida na 
inicial  ou  na  contestação,  por  força  do  princípio  da 
eventualidade. (...)” (AC 02720060012542001 - Relator: DESA. 
MARIA  DE  FATIMA  M.  B.  CAVALCANTI  -  2ª  CC  - 
30/10/2008). 

- A certidão de nascimento do autor, a de óbito e o Boletim de 



Ocorrência comprovam o parentesco, o acidente sofrido e que 
a vítima faleceu em decorrência do sinistro.

- Quando se está a tratar de indenização de seguro obrigatório 
DPVAT, deve ser aplicada a lei em vigor à época do sinistro.

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 do Estado da Paraíba,  por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 162.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Unibanco Aig Seguros 
S/A contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da  10 ª Vara da Comarca de 
Campina Grande que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança 
de Seguro DPVAT, determinando o pagamento do valor de R$ 13.500,00, corrigidos a 
partir da citação, com juros de 1% e correção monetária pelo INPC, além de custas e 
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,  o apelante a ilegitimidade ad causam do polo 
ativo da presente demanda, sob o argumento de que a vítima era casada, já tendo 
sido pago o seguro ao conjugue sobrevivente e a um outro filho. No mérito, realça 
que já houve o pagamento na esfera administrativa, atacando, outrossim, a correção 
monetária disposta na sentença de primeiro grau. 

Contrarrazões às fls. 154/155.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que o autor, devidamente representado por 
sua genitora, manejou a presente demanda visando receber a indenização securitária 
DPVAT, diante do falecimento do seu genitor, vítima fatal de acidente de trânsito 
ocorrido em 26.10.2007.

Conforme  relatado,  a  sentença  de  primeiro  grau  julgou 
procedente  a  demanda,  determinando  o  pagamento  do  valor  de  R$  13.500,00, 
corrigidos a partir da citação, com juros de 1% e correção monetária pelo INPC, além 



de  custas  e  honorários  advocatícios  no  percentual  de  10%  sobre  o  valor  da 
condenação. Recorre desta Decisão o demandado.

No tocante a alegação de que a parte promovente é ilegítima 
para a causa e possível pagamento administrativo, não conheço do recurso, nesses 
aspectos,  tendo em vista  que  as  questões  somente  foram levantadas  em grau de 
recurso.

Não há como se conhecer dos temas levantados, já que a matéria 
é  totalmente  diversa  da  ventilada  nas  contrarrazões  e  inclusive  não  tratadas  na 
instrução, situação esta que ofende os princípios da eventualidade, ampla defesa e 
contraditório.

Nesse  diapasão,  examinando  detidamente  as  contrarrazões 
postas pelo demandado, dispostas às fls. 26/33, observa-se que apenas discute acerca 
da prescrição da pretensão, juros e correção monetária e honorários advocatícios, de 
forma que os temas suscitados na apelação (ilegitimidade ativa e possível pagamento 
realizado  na  esfera  administrativa)  não  foram  ventiladas  oportunamente,  o  que 
impossibilita o seu conhecimento em grau de recurso. 

Portanto,  não  sendo  os  temas  levantados  naquele  momento, 
incabível a inovação, quando já se desenvolvido toda a marcha processual. 

Como  comezinho,  toda  a  matéria  a  ser  discutida  deve  ser 
arguida na inicial ou na resposta, por força do princípio da eventualidade, de modo 
que  a  inovação,  pretendida  pela  recorrente,  resta  de  impossível  conhecimento, 
consoante  remansosa  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  e  desta  Corte  de 
Justiça. Nesse sentido destaco os seguintes precedentes. In verbis:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  - 
ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILICITO POR PARTE 
DO  EXECUTADO  -  PEDIDO  DE  EXPEDIÇÃO  DE 
PRECATÓRIO  PARA  PAGAMENTO  DA  EXECUÇÃO  - 
MATÉRIA  NÃO  VENTILADA  NA  EXORDIAL  DOS 
EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE 
PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. Toda a 
matéria a ser discutida na lide deve ser argüida na inicial ou 
na contestação, por força do princípio da eventualidade. Não 
se conhece de matérias argüidas apenas em sede de apelação, 
porquanto não fazem parte da causa de pedir ou do pedido 
formulado, sequer tendo sido objeto de análise na sentença 
guerreada. Inovação recurso incabível”1. 

1TJPB – AC 02720060012542001 - Relator: DESA. MARIA DE FATIMA M. B. CAVALCANTI - 2ª CC -  30/10/2008  



“A  ausência  da  primeira  matéria  no  pedido  inicial 
impossibilita  a  análise  do  recurso  quanto  ao  ponto.  III  -  É 
incabível,  em  sede  recursal,  inovar  em  relação  ao  pedido 
inicial. IV - Agravo regimental improvido”2. 

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.  INOVAÇÃO 
RECURSAL.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA  NO  ÂMBITO 
ADMINISTRATIVO  E  NO  ÂMBITO  PENAL. 
JULGAMENTO  NA  ESFERA  JUDICIAL, 
EXCLUSIVAMENTE.  INOVAÇÃO  DA  TESE  RECURSAL. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  A  QUE  SE  NEGA 
SEGUIMENTO”3.

“Nada  tendo  sido  arguido  em  contrarrazões  quanto  ao 
descumprimento, pelo Estado, do disposto no artigo 526, CPC, 
encontra-se precluso debate relativamente a tal tema”. (TJ-RS 
- ED: 70058378829 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da 
Rosa,  Data  de  Julgamento:  12/03/2014,   Vigésima  Primeira 
Câmara Cível,  Data de Publicação:  Diário da Justiça do dia 
03/04/2014)

Expostas estas considerações, não conheço das razões recursais 
no tocante a alegação de ilegitimidade ativa e pagamento na esfera administrativa 
(art. 932, III, CPC), por força da inovação recursal.

Superada tais considerações, impõe-se destacar que a exigência 
legal,  para  o  pagamento  da  indenização  pleiteada,  cinge-se  a  simples  prova  do 
acidente e do dano decorrente, bem como do grau de parentesco do autor, elementos 
estes  que  estão  suficientemente  atendidos  com a juntada  dos  documentos  de  fls. 
07/15 (Certidão de Nascimento, Boletim de Ocorrência Policial e da certidão de óbito.

Com efeito, a Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 
11.482,  de  31.05.2007,  que  dispõe  sobre  seguro  obrigatório  de  danos  pessoais 
causados  por  veículos  automotores  de  via  terrestre,  ou por  sua  carga,  a  pessoas 
transportadas ou não, e que se encontra em vigor, determina: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido 
no  artigo  2º  desta  Lei  compreendem  as  indenizações  por 

2STF - AG.REG. NO REXT: RE 452294 RS - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - 01/06/2010 -  Primeira Turma
3STJ - RMS 20893 - Relator(a): Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) -  DJe 08/09/2010



morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica 
e  suplementares,  nos  valores  que  se  seguem,  por  pessoa 
vitimada: 
I)  - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 
morte; [...]”

À época dos fatos, esta era a Legislação vigente a reger o seguro 
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – 
DPVAT.  Logo,  o  valor  máximo  indenizatório  será  de  R$  13.500,00  (treze  mil  e 
quinhentos reais), vez que, conforme sobredito, o genitor dos autores foi vítima fatal 
de acidente automobilístico.

Sobre a matéria, destaco os seguintes precedentes:

“Apelação  Cível  -  Ação  de  Cobrança  de  diferença  de 
pagamento de indenização por morte/DPVAT - O novo valor 
da  indenização  estipulado  em  R$  13.500,00  para  o  Seguro 
DPVAT  introduzido  pela  Medida  Provisória  nº  340, 
posteriormente  consolidada  em  lei,  incide  nos  sinistros 
ocorridos a partir da sua vigência - Evento morte ocorrido em 
11/09/09,  quando  vigente  a  referida  Medida  Provisória, 
aplicando-se portanto o valor nela previsto.  Recurso que se 
conhece para lhe negar provimento - Decisão Unânime.”1 

“Ação sumária de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), 
por morte de filho, consequente de acidente automobilístico. 
Medida  Provisória  convertida  na  Lei  nº  11.482,  de  31.05.07, 
que alterou o valor da indenização para R$ 13.500,00, no caso 
de  morte.  Observância  dos critérios  estabelecidos  na  lei  de 
regência  ao  tempo  do  acidente.  Provimento  parcial  do 
recurso.”2 

“AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO 
DPVAT  -  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  COM  MORTE 
-DIFERENÇA  DE  INDENIZAÇÃO  -  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO - IRRESIGNAÇÃO - MORTE OCORRIDA APÓS A 
VIGÊNCIA  DA  MP  340/06  -  SÚMULA  14  DAS  TURMAS 
RECURSAIS - DESPROVIMENTO. - Não há que se falar em 
ilegitimidade de parte quando esta é composta por herdeiros 
necessários da vítima e, portanto, legitimados a pleitearem a 
quota-parte a que fazem jus no seguro pleiteado, devido em 
razão  do  falecimento  de  seu  genitor,  em  decorrência  de 
acidente  de  automóvel.  -  Aplica-se  a  Medida  Provisória  3-

1 TJSE - AC 2012208176 – Rel. Cezário Siqueira Neto – 2ª CC - Julgamento: 15/05/2012
2 TJRJ - APL 4295777220088190001 – Rel. Jesse Torres – 2ª CC – Julgamento:11/02/2010



10/2006 em fatos ocorridos a partir  de sua vigência,  que,  in 
casu, ocorreu em 22/03/2008. - Acidente deve ser analisado sob 
a  égide  da  lei  11.482/2007,  que  dispõe  sobre  novos  limites 
indenizatórios,  para  sinistros  posteriores  a  29/12/2006  MP 
340/06.”3 

Por fim, com relação à correção monetária, observo que o seu 
cálculo deverá incidir a partir do evento danoso (acidente), como resta pacificada no 
Colendo Superior Tribunal de Justiça4, e os juros de mora deverão se dar a partir da 
citação válida, assim como fixados em primeiro grau.

Isso  posto,  por  todos  os  fundamentos  fáticos  e  jurídicos 
apresentados,  nego  provimento  ao  recurso,  para  manter  incólume  a  decisão 
vergastada. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, 
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

3 TJPB – AC 01020080006710001 – Rel. Saulo Henriques de Sá e Benevides - 3ª CC - Julgamento: 
02/06/2009

4 EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011, 
AgRg no Ag 1290721/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011) e 
REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 01/06/2010).


