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CIVIL – Apelação cível – Ação de Cobrança
–  Seguro  Obrigatório  –  DPVAT  –
Procedência  na  origem  –  Irresignação  –
Invalidez  permanente  total  –  Debilidade
permanente severa de função neurológica e
motora  –  Laudo  Pericial  do  Instituto  de
Polícia  Científica  acostado  aos  autos  –
Lesão diretamente decorrente  de acidente
de  trânsito,  insuscetível  de  amenização
proporcionada  por  qualquer  medida
terapêutica – Percentual da Perda – 100%
(cem  por  cento)  –  Indenização  devida  –
Montante  máximo  –  Aplicação  do  §  1º,
inciso II, do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com
as  alterações  introduzidas  pela  Lei  nº.
11.945/09  –  Pagamento  na  esfera
administrativa – Ausência de comprovação
nos autos – Ônus da ré – Inteligência  do
art. 333, inciso II, do CPC – Abatimento de
valores – Incabível –  Juízo de procedência
mantido – Desprovimento do Recurso.
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-  No  caso  de  debilidade  permanente
decorrente  de  lesões  neurológicas  que
cursem  com:  (a)  dano  cognitivo-
comportamental alienante; (b) impedimento
de orientação  espacial  e/ou  do  livre
deslocamento corporal;  (c) perda completa
do  controle  esfincteriano;  (d)
comprometimento  da  função  vital  ou
autonômica,  a  indenização  deverá  ser
equivalente  a  100%  do  montante
indenizável, aplicando-se a regra do Art. 3º,
II,  da Lei  6.194/74,  c/c  a  Tabela anexa à
norma, quando se refere a Danos Corporais
Totais. 
                            
− A  debilidade  permanente  de  função
neurológica,  atestada  através  do  Laudo
Pericial do Instituto de Polícia acostado aos
autos,  consiste  em  Invalidez  permanente
total.  Comprovada  que  a  referida  Lesão
decorreu  diretamente  de  acidente  de
trânsito,  e  que  é  insuscetível  de
amenização  proporcionada  por  qualquer
medida  terapêutica,  é  devida  Indenização
no montante máximo, consoante aplicação
do  §  1º,  inciso  II,  do  art.  3º  da  Lei  nº.
6.194/74,  com  as  alterações  introduzidas
pela Lei nº. 11.945/09.  

− Uma  vez  alegando  que  houve
pagamento  na  esfera  administrativa  do
seguro perseguido,  o ônus da prova é da
parte que o faz.  Incumbe ao réu a  prova de
fato impeditivo,  modificativo  e  extintivo  do
direito do autor, nos termos do art. 333 , inc. II,
do CPC.  

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Apelação
– Ação de Cobrança – Seguro obrigatório
(DPVAT) – Correção monetária – Aplicação
da  Súmula  n.º43  do  STJ  –  Incidência  a
partir do evento danoso – Acerto na origem
–  Juros  de  mora  –  Percentual  fluente  a
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partir da citação – Tópico já observado na
decisão  atacada  –  Falta  de  interesse
recursal – Matéria não conhecida.

– A correção monetária incidirá a partir da
data  do  evento  danoso,  aplicando-se  a
Súmula nº 43 do STJ.

–  No que tange à incidência dos juros de
mora, equivocou-se a apelante ao recorrer
neste tópico, uma vez que a sentença lhe
foi  favorável,  fixando os  juros  de mora,  a
contar da citação. Ausente, pois, interesse
recursal quanto a tal irresignação.

V I  S T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  não
conhecer do recurso no tocante à matéria referente aos juros de mora e, na
parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  150/160),
interposta  pela  SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina  Grande  (fls.  144/148),  a  qual,  nos  autos  da  “Ação
Ordinária de Cobrança do Seguro DPVAT”, proposta por  NÚBIA MARIA DE
SOUZA  SOARES, em  face  da  ora  apelante,  julgou  procedente  o  pedido
inicial, condenando a promovida a pagar à autora a quantia de R$13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), corrigida pelo INPC, a partir do evento danoso
(31.07.2009) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da citação.

A  autora,  recorrida,  ingressou  com  “Ação
Ordinária de Cobrança do Seguro DPVAT”, contra a SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, aduzindo, em síntese, que faz jus
ao recebimento do seguro obrigatório – DPVAT, no importe de R$ 18.600,00
(dezoito mil e seiscentos reais), com espeque na Lei nº. 6.194/74, por ter sido
atropelada por veículo motocicleta Honda Twister, em 31/07/2009, acidente
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que resultou em debilidade severa de função neurológica e motora, conforme
Boletim de Ocorrência e demais provas coligidas nos autos. 

Petição inicial instruída com documentos às
fls. 07/29.

Contestação às fls. 35/47.

Durante a instrução, o juiz “a quo” intimou a
Seguradora promovida para que esta colacionasse aos autos os documentos
comprobatórios do Pagamento do seguro.

Documentos acostados às fls. 108/140. 

O Juiz de piso julgou  procedente o pedido
inicial, condenando a promovida a pagar à autora a quantia de R$13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), corrigida pelo INPC, a partir do evento danoso
(31.07.2009) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da citação, arbitrando os honorários advocatícios em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a demandada interpôs recurso
de  apelação  (fls.  150/160),  aduzindo,  em  apertada  síntese:  a)  que  a
indenização,  objeto  da  controvérsia,  já  foi  devidamente  paga
administrativamente a procurador legalmente habilitado; b) a inexistência de
invalidez total;  c)  que a sentença vergastada não apresentou fundamentos
convincentes para determinar  o valor  da condenação,  posto que,  havendo
invalidez parcial, a indenização deve ser proporcional à debilidade; d) que os
juros  de  mora  devem  ser  contados,  a  partir  da  citação,  enquanto  que  a
correção monetária, desde a propositura da demanda.

À  fl.177,  o  MM.  Juiz  de  primeiro  grau
recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando a intimação da parte
adversa  para  apresentar  sua  resposta,  ao  passo  que,  por  conseguinte,
determinou a imediata remessa dos autos a este Tribunal.

Não foram apresentadas contrarrazões  ao
recurso aviado, consoante certificado à fl. 178/v. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fls.  184/187,  pugnando  pelo
prosseguimento  do  recurso  apelatório,  sem  manifestação  de  mérito,
porquanto  ausente  interesse  público  que  torne  necessária  a  intervenção
ministerial. 
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É o relatório. 

V O T O

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade
constantes  na lei  processual,  conheço  do  recurso  de apelação  e passo a
analisá-lo.

I  -  DO  PAGAMENTO  DO  SEGURO  NA  ESFERA  ADMINISTRATIVA  –
ABATIMENTO DE VALORES PERCEBIDOS 

Argumenta a apelante que o valor pleiteado
a  título  de  seguro  obrigatório  –  DPVAT,  já  foi  devidamente  pago,
administrativamente, a procurador legalmente habilitado.

Uma vez  alegando  que  houve  pagamento,
na esfera administrativa, do seguro perseguido, o ônus da prova é da parte
que o faz.  Incumbe ao réu a  prova de  fato impeditivo, modificativo e extintivo do
direito do autor, nos termos do art. 333 , inc. II, do CPC.  

A  sentença  não  merece  reforma  nesse
tocante.  Não  obstante  tenha  a  parte  promovente  formulado  pedido  na  via
administrativa,  para recebimento do seguro em questão,  não há nos autos
registro de pagamento do valor correspondente.

Restou  provada  a  “autorização  de
Pagamento/Crédito  de  Indenização  de  Sinistro  –  Seguro  Obrigatório  –
DPVAT” (fl. 125), documento este que não atesta a liquidação da indenização.

Desta  feita,  descabido  o  abatimento  de
valores, postulado pela recorrente.

II  -  DA  INVALIDEZ  PERMANENTE  TOTAL  –  DANO  NEUROLÓGICO  –
LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA

A  apelante  propalou  a  inexistência  de
invalidez  total,  aduzindo  que  a  sentença  vergastada  não  apresentou
fundamentos convincentes para determinar o valor da condenação, posto que,
havendo invalidez parcial, a indenização deve ser proporcional à debilidade.
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A  presente  lide  versa  sobre  indenização
decorrente  de  seguro  obrigatório  DPVAT,  que  se  caracteriza  por  ser  um
seguro  de  danos  pessoais  de  cunho  eminentemente  social,  com  regras
definidas  na  Lei  nº  6.194/74,  alterada  pelas  Leis  8.4441/92,  11.482/07  e
11.945/09.

O  mencionado  seguro  foi  criado  com  a
finalidade  de  amparar  as  vítimas  de  acidentes  causados  por  veículos
automotores  terrestres  ou  pela  carga  transportada,  cobrindo  os  danos
pessoais  decorrentes  de  invalidez  permanente  e  despesas  de  assistência
médica e suplementar, e indenizando os beneficiários da vítima em caso de
óbito.

A priori, insta ressaltar que, tendo em vista
a data do sinistro, aplica-se ao caso em testilha a MP nº 45/2008, convertida
na Lei nº. 11.945/09, que alterou a redação do art. 3º da Lei nº. 6.194/74. 

No  caso  de  debilidade  permanente
decorrente  de  lesões  neurológicas  que  cursem  com:  (a)  dano  cognitivo-
comportamental  alienante;  (b)  impedimento de orientação espacial  e/ou do
livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)
comprometimento da função vital  ou autonômica, a indenização deverá ser
equivalente a 100% do montante indenizável, aplicando-se a regra do Art. 3º,
II, da Lei 6.194/74, c/c a Tabela anexa à norma, quando se refere a Danos
Corporais Totais. 

                            
Infere-se  da  prova  encartada  nos  autos,

mormente do Laudo Traumatológico do Instituto de Polícia Científica (fls. 15),
que  a  recorrida  foi  vítima  de  atropelamento  no  dia  31/07/2009,  o  qual
resultou  em  debilidade  permanente  severa  de  função  neurológica  e
motora, a qual, conforme prevê o ANEXO I do art. 3º da Lei nº. 9.164, de 19
de  dezembro  de  1974,  bem como o  §  1º,  inciso  II,  do  art.  3º  da  Lei  nº.
6.194/74, consiste em invalidez permanente total. 

Restou comprovado nos autos, através do
Boletim de Ocorrência Circunstanciado (fls. 11/12),  Boletim de Acidente de
Trânsito (fls. 13/14), Laudo Traumatológico do Instituto der Polícia Científica
(fls.  15),  que  a  referida  lesão  decorreu  diretamente  de  acidente
automobilístico  (atropelamento),  e  que  é  insuscetível  de  amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica,  conforme atestado por
perícia médica realizada durante o processo administrativo (fl. 108), cujo
qual confirmou a invalidez num grau de 100% (cem por cento).

Percebe-se, portanto, que a debilidade neu-
rológica da Apelada é permanente, fazendo jus a uma indenização nos mol-
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des previstos no art. 3º, §1º, I, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei
11.945/2009. Veja-se:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabele-
cido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares, nos
valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa
vitimada:

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e 

§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do ca-
put deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela ane-
xa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de aci-
dente e que não sejam suscetíveis de amenização propor-
cionada por qualquer medida terapêutica, classificando-
se a invalidez permanente como total ou parcial, subdivi-
dindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas
ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial
completa, a perda anatômica ou funcional  será direta-
mente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou
corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a
indenização ao valor resultante da aplicação do percen-
tual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.

Nessa ordem, tendo em vista o quadro de
debilidade permanente neurológica, o Anexo da referida norma, incluído pela
Lei 11.945/2009, previu uma indenização de 100% (cem por cento) sobre o
valor estabelecido no inciso II do Art. 3º da Lei 6.194/74, no caso de “Lesões
neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo comportamental alienante;
(b) impedimento de senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento
corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento
da função vital ou autonômica”.

Como a perda sofrida pela apelada é per-
manente e diz respeito à função neurológica, entendo devida a indenização
no montante  de  R$ 13.500,00  corresponde  ao  que prevê o  anexo  da  Lei
6.194/74, incluído pela Lei 11.945/2009.

Dessa  forma,  é  devida  Indenização  no
montante máximo, consoante aplicação do § 1º, inciso II, do art. 3º da Lei nº.
6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/09.  
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Nesse  sentido,  os  seguintes  precedentes
jurisprudenciais, em caso análogo:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO  DPVAT.
LAUDO  PERICIAL  REALIZADO  NA  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.  ENFERMIDADE  INCURÁEL.
EPILEPSIA  PÓS-TRAUMA  CRANIANO.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  MONTANTE  MÁXIMO
INDENIZÁVEL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
CONTADA  DO  EFETIVO  PREJUÍZO.  JUROS  DE
MORA DA CITAÇÃO.  PROVIMENTO  DO APELO.
No caso de debilidade permanente decorrente de lesões
neurológicas  que  cursem  com:  (a)  dano  cognitivo-
comportamental  alienante;  (b)  impedimento  de
orientação  espacial  e/ou  do  livre  deslocamento
corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano;
(d) comprometimento da função vital ou autonômica, a
indenização deverá ser equivalente a 100% do montante
indenizável, aplicando-se a regra do Art. 3º, II, da Lei
6.194/74, c/c a Tabela anexa à norma, quando se refere
a  Danos  Corporais  Totais.  Segundo  a  jurisprudência
pacífica  dos  Tribunais  Superiores,  a  correção
monetária  deve  incidir  a  partir  efetivo  prejuízo.
Contam-se  os  juros  de  mora desde  a  citação  inicial.
Relator:  DES  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE.  Órgão  Julgador:  1ª  Câmara
Especializada Cível. Data de Julgamento: 21-10-2014. 
Apelação Cível nº. 0000581-72.2013.815.0161.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  REJEITADA.  DEBILI-
DADE PARCIAL PERMANENTE. ENFERMIDADE IN-
CURÁVEL.  INDENIZAÇÃO  INTEGRAL.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO ADMI-
NISTRATIVO A MENOR. 1. O seguro DPVAT tem por
objetivo indenizar as vítimas de acidentes danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre, em
razão de morte, invalidez permanente e despesas de as-
sistência médica e suplementares. Seu pagamento é obri-
gatório, pois criado pela Lei nº 6.194/74, e incumbe às
empresas seguradoras conveniadas, que respondem ob-
jetivamente, cabendo ao segurado/vítima tão somente a
prova do acidente e do dano decorrente, independente-
mente da existência de culpa, conforme dispõe artigo 5º
do referido normativo. 2. Rejeitada a preliminar de cer-
ceamento de defesa. 2.1 conforme preceitua o artigo 427
do código de processo civil. Ao juiz é facultada a dispen-
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sa da prova pericial quando as partes apresentarem do-
cumentos elucidativos que considerar suficiente para o
desfecho da lide. 3. Destarte e conforme julgamento do
RESP 1.246.432..para efeitos do art. 543-c do código de
processo civil. A indenização do seguro DPVAT, em caso
de  invalidez  parcial  permanente  do  beneficiário,  será
paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmu-
la  nº  474/STJ).  2.  Recurso  Especial  provido.  (RESP
1246432/RS, Rel.  Ministro Paulo de tarso sanseverino,
dje 27/05/2013).
4. O laudo do instituto médico legal atestou que o autor
sofre de. Debilidade permanente do joelho direito. En-
fermidade  incurável  (hemiparesia  e  epilepsia),  inse-
rindo-se, a hipótese dos autos, na regra contida no ane-
xo da Lei nº 6.194/94, alterado pela Lei nº11.945/2009,
que estabelece o percentual de 100% do valor indeniza-
tório  máximo para as hipóteses de Lesões neurológicas
que cursem com. (a)dano cognitivo-comportamental ali-
enante; (b) impedimento do senso de orientação espacial
e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa
do controle esfincteriano; (d) comprometimento de fun-
ção vital ou autonômica. 5. A correção monetária, como
meio de recompor o valor da moeda, deve incidir a par-
tir do pagamento parcial da indenização securitária. 4.1.
Precedente da casa. .o termo inicial da correção mone-
tária deve coincidir com a data do pagamento parcial,
pela via administrativa, uma vez que a seguradora deve-
ria ter cumprido integralmente a sua obrigação e o refe-
rido valor serviu de referência para o cálculo da diferen-
ça. (acórdão n.741292, relator. Arnoldo camanho de As-
sis, 4ª turma cível, dje. 06/12/2013, pág. 285). 6. Recurso
improvido.  (TJDF;  Rec  2013.04.1.009636-6;  Ac.
809.661; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont;
DJDFTE 13/08/2014; Pág. 205)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  LEGITIMIDADE.
SEGURADORA INTEGRANTE DO CONSÓRCIO. CER-
CEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA ULTRA PETITA.  AJUSTE DO DECISUM
AOS TERMOS DO PEDIDO. PROVA DOCUMENTAL
APTA A DEMONSTRAR O ACIDENTE,  A ENFERMI-
DADE PERMANENTE E O NEXO DE CAUSALIDADE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  CRITÉRIOS DE FIXA-
ÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA.  1.  A  resolução  nº
06/86, do conselho nacional de seguros privados, deter-
mina que toda seguradora, que integra o consórcio de
resseguro,  tem o  dever  de  indenizar  o segurado pelos
acidentes cobertos pelo seguro obrigatório. DPVAT. As-
sim,  qualquer  seguradora integrante  do consórcio tem
legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.
2. O indeferimento da produção de prova não constitui
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cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação pro-
batória requerida se mostre desnecessária à solução do
litígio. 3. A ocorrência policial e os laudos periciais ela-
borados pelo instituto de medicina legal (iml) consubs-
tanciam documentos suficientes para demonstrar o aci-
dente, o dano e a relação de causalidade. 4. O pagamen-
to parcial da indenização, à época do acidente, não obs-
ta o ajuizamento de ação visando ao recebimento da di-
ferença devida, configurando-se presente o interesse de
agir.
5. O pagamento do seguro DPVAT deve ser regido pela
legislação vigente na data da ocorrência do acidente au-
tomobilístico,  conforme  dispõe  o  art.  3º  da  Lei  nº
6.194/74, em sua redação dada pela Lei nº 11.482/07. 6.
O valor da indenização do seguro DPVAT, para o caso
de invalidez permanente, em razão de acidente automo-
bilístico  ocorrido  na  vigência  da  Lei  nº  11.482,  de
31.05.2007, deve ser fixado em R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), não podendo ser limitado por resolu-
ção do conselho nacional de seguros privados.  7.  Aci-
dente de que decorre em incapacidade permanente para
o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou
função  ou  enfermidade  incurável,  como  a  epilepsia
atestada em laudo do iml, autoriza a indenização pelo
seu valor integral. 8. No caso em que a sentença atacada
ultrapassou os limites do pedido e, condenou a recorren-
te a valor superior ao pleiteado, proferindo sentença ul-
tra petita, o equívoco reclama o decote da questão que
ultrapassa o pedido apresentado pela parte autora. Con-
tudo, não conduz a nulidade, em sendo possível apenas o
ajuste do decisum aos termos do pedido. 9. Recurso co-
nhecido. Peliminar rejeitada. Provido parcialmente para
ajuste  o  valor  da  condenação  aos  termos  do  pedido.
(TJDF; Rec. 2009.04.1.011880-5; Ac. 534.409; Segunda
Turma  Recursal  dos  Juizados  Apelação  Cível  nº.
0000581-72.2013.815.0161  Especiais  Cíveis  e  Crimi-
nais; Relª Juíza Isabel Pinto.

III - DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

A  apelante  expõe  que  os  juros  de  mora
devem ser contados, a partir da citação, enquanto que a correção monetária,
desde a propositura da demanda.

 
Todavia,  não  merece  prosperar  a

irresignação  da  apelante,  pois  o  momento  de  incidência  da  correção
monetária, tem como termo “a quo” a data do evento danoso, aplicando-se, a
Súmula nº 43 do STJ:
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“Súmula 43 do STJ: Incide correção monetária sobre
dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo
prejuízo”.

Nesse sentido,  seguem algumas  decisões
do Superior Tribunal de Justiça.

SEGURO.  DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  LEI  N.
11.482/2007.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO
INICIAL.
1. No caso de acidente ocorrido na vigência da Lei n.
11.482/2007,  a indenização relativa ao seguro DPVAT
deve corresponder a R$ 13.500, 00, de acordo com os
percentuais previstos na tabela de condições gerais de
seguro de acidente suplementada.
2.  A  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato  ilícito
incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ).
Agravo regimental provido em parte para se conhecer do
recurso  especial  e  dar-lhe  parcial  provimento.  (grifos
nossos)  (STJ,  AgRg no Ag 1290721/GO,  Rel.  Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011). (Grifei).

SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  RECURSO
ESPECIAL.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.  ACIDENTE  OCORRIDO
ANTERIORMENTE  À  VIGÊNCIA  DA  LEI  8.441/92,
QUE ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4, 5, 7 E
12  DA  LEI  6.194/74.  PAGAMENTO  DE  50%  DA
INDENIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  DATA  DO  ACIDENTE. JUROS  DE
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.
[...]
6.  No  seguro  obrigatório  incide  correção  monetária
desde  o  evento  danoso  e  juros  de  mora  a  partir  da
citação.
7. Recurso especial parcialmente provido, apenas para
reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir
da citação. (grifos nossos) (STJ, REsp 875.876/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 10/05/2011, DJe 27/06/2011). (Grifei).

Outro não é o entendimento deste Sinédrio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  CORRETA
INTERPRETAÇÃO  DAS  LEIS  VIGENTES  À  ÉPOCA.
CONDENAÇÃO FIXADA EM VALOR COM O QUAL O
PRÓPRIO  RECORRENTE  ENTENDE  ACERTADO.
JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO.  CORREÇÃO
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MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  EVENTO
DANOSO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.
Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo
do pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente
ou o beneficiário do seguro postule-o judicialmente, sob
pena  de  afronta  ao  princípio  da  inafastabilidade  da
jurisdição. Tendo a indenização sido fixada na sentença
em valor com o qual o próprio recorrente, ao interpor o
presente recurso, entende correto, não merece reforma a
decisão a quo.  O termo inicial da correção monetária
(índice.  Inpc)  em casos como o presente  é  a  data do
sinistro, ocasião na qual o beneficiário adquire direito à
indenização. […].  (TJPB;  APL  0000912-
95.2012.815.0191; Quarta Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 09/06/2014; Pág.
25)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD  CAUSAM”.
POSSIBILIDADE  DE  INGRESSO  DA  DEMANDA
CONTRA  QUALQUER  SEGURADORA
CONSORCIADA.  REJEIÇÃO.  PRESCRIÇÃO.  AUTOR
DA  AÇÃO  MENOR  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ.
ART.  198,  I  DO  CÓDIGO  CIVIL.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL
À COMPANHEIRA DO “DE CUJUS”, À ÉPOCA DOS
FATOS.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  QUANTO  À
QUALIDADE DE COMPA- NHEIRA DA PESSOA QUE
DEU  QUITAÇÃO.  AUTOR  DA  AÇÃO  QUE  É
DESCENDENTE  INCONTESTÁVEL.  DIREITO  À
INDENIZAÇÃO.  VALOR.  40  SALÁRIOS  MÍNIMOS,
NOS  MOLDES  DA  LEI  VIGENTE  À  ÉPOCA  DO
SINISTRO.  FIXAÇÃO  EM  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
TERMO  INICIAL.  DATA  DO  EVENTO  DANOSO.
DESPROVIMENTO. O art. 7º da Lei n. 6.194/74, com
redação determinada pela Lei n. 8.441/92, dispõe que a
indenização  relativa  ao  seguro  obrigatório  pode  ser
exigida de qualquer seguradora que opere no sistema.
Desse modo, o beneficiário pode cobrar o que é devido
de  qualquer  uma  das  seguradores  consorciadas.  Não
corre prescrição contra o menor absolutamente incapaz.
(art.  198,  I,  do código civil).  Conforme o art.  308 do
Código Civil, “o pagamento deve ser feito ao credor ou
a quem de direito  o represente,  sob pena de só valer
depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em
seu  proveito”.  Assim,  quem  paga  a  indenização  do
seguro  DPVAT  a  pessoa  que  não  comprova  ter  a
qualidade  de  companheira  do  falecido,  com  prova
incontestável, e podendo diligenciar possíveis herdeiros,
não  o  faz,  paga  mal,  cabendo  ao  real  herdeiro  o
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recebimento  da  verba.  O  valor  da  indenização
decorrente  do  seguro  obrigatório  (dpvat)  deve  ser
apurado com base no valor do salário mínimo vigente na
data do evento danoso, monetariamente atualizado até o
efetivo pagamento, até o limite de 40 salários mínimos.
A correção monetária no caso do seguro DPVAT incide
a partir da data do evento danoso. (TJPB; AC 0004845-
76.2010.815.0731;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;
DJPB 07/05/2014; Pág. 15).

Ante o exposto, a correção monetária deve
incidir a partir do evento danoso.

No  que  tange  à  incidência  dos  juros  de
mora,  equivocou-se  a  apelante  ao  recorrer  neste  tópico,  uma  vez  que  a
sentença lhe foi  favorável,  fixando os juros de mora,  a  contar  da citação.
Ausente, pois, interesse recursal quanto a tal irresignação.

Por tais razões, não conheço do recurso no
tocante à matéria referente aos juros de mora e, na parte conhecida,  NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença vergastada nos seus exatos
termos. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (juiz  convocado,  para  substituir  a  Exma
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril  de
2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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