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Santos.

Apelados: Sebastiana do Nascimento Soares, José Nilton do Nascimento 
Soares, Maria Célia do Nascimento Soares, Maria José Nascimento dos 
Santos e Valdete do Nascimento Soares – Advs.: Angélica Gurgel Bello 
Butrus e Ricardo Luiz O. Vieira

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 
PROCEDÊNCIA. RECURSO.
PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE  PASSIVA 
CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR. REJEIÇÃO DE AMBAS.
MÉRITO: SINISTRO.  MORTE.  ACIDENTE 
AUTOMOBÍLISTICO OCORRIDO EM 14 DE AGOSTO 
DE 2009 - VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.194/74 COM AS 
MODIFICAÇÕES  APRESENTADAS  PELA  LEI  Nº 
11.945/2009.   DEVER DE INDENIZAR.  DE CUJUS 
QUE  ERA  CASADO  E  DEIXOU  04  (QUATRO) 
FILHOS.  PROPOSITURA  DA  AÇÃO  APENAS  PELA 
ESPOSA  SOBREVIVENTE  DO  FALECIDO. 
HABILITAÇÃO  DOS  DEMAIS  HERDEIROS  NO 
DECORRER  DO  PROCESSO.  DIVISÃO 
PROPORCIONAL  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO 
ESTABELECIDA  NA  SENTENÇA.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA  A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO  – 
SÚMULA  43  DO  STJ  –  MANUTENÇÃO.  JUROS 
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA 426 
DO  STJ  -  MODIFICAÇÃO.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO.
“...não há que se falar em improcedência da ação,  
tendo  em vista  que  na decisão  atacada,  restou 
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demonstrado  que o  pagamento  indenizatório  no 
valor  de  R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  
reais)  deverá  ocorrer  na  proporção  de  50% 
(cinquenta  por  cento)  para  a  cônjuge  
sobrevivente  e  os  50%  (cinquenta  por  cento)  
restantes,  deverão  ser  divididos  entre  os  
herdeiros, devidamente habilitados nos autos, de  
forma igualitária...”.
STJ Súmula nº 43 - Incide correção monetária 
sobre  dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do 
efetivo prejuízo.
“...não  merece  prosperar  a  insurgência  do  
apelante, vez que, através da súmula 43, o STJ  
deixou consignado que a incidência deverá ocorrer  
a  partir  do  evento  danoso,  e  assim,  a  decisão 
singular observou perfeitamente a jurisprudência  
dos nossos Tribunais Superiores, estando correta  
a sua Decisão...”.
Súmula 426: Os juros de mora na indenização do  
seguro DPVAT fluem a partir da citação.
– Merece reforma a sentença neste ponto para que 
a incidência dos juros ocorra a partir da citação da 
seguradora, e não a partir do evento danoso como 
determinado pelo juiz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  as  preliminares.  No  mérito,  por  igual  votação, dar  provimento 
parcial ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se recurso apelatório interposto pela Mapfre Vera Cruz 
Seguradora S/A, hostilizando a sentença de fls. 69/72, proveniente do Juízo de 
Direito da Vara Única da Comarca de Jacaraú, proferida nos autos da Ação de 
Cobrança de Seguro Obrigatório proposta por  Sebastiana do Nascimento Soares, 
José Nilton do Nascimento Soares, Maria Célia do Nascimento Soares, Maria José 
Nascimento dos Santos e Valdete do Nascimento Soares.
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Na sentença, o magistrado ao relatar os fatos demonstrou 
haver deferido o pedido de habilitação dos herdeiros.  Em seguida, ao prolatar 
sua decisão, julgou procedente a ação, condenando a seguradora ao pagamento 
do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do evento 
danoso, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a cônjuge sobrevivente 
e 50% (cinquenta por cento) para os demais herdeiros,  de forma igualitária. 
Condenou  ainda,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios,  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da 
condenação.

Irresignada,  a  Mapre  Seguradora  S/A  interpôs  recurso 
apelatório  de  fls.  74/99,  alegando preliminarmente,  a  ilegitimidade passiva  e 
carência de ação por falta de interesse de agir. 

No mérito, alega que a incidência dos juros deve ocorrer a 
partir da citação e, quanto a correção monetária, afirma que deve ser observada 
a data de propositura da demanda. 

Alega também, que com base no art. 1.829 do CC,  deve ser 
julgada improcedente a ação, considerando que a Sra. Sebastiana do Nascimento 
Soares não é a única herdeira do de cujus e assim, não faria poderia pleitear em 
seu nome, a percepção do valor integral da indenização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  de  fls.  103/107,  referente  a  apelada 
Sebastiana  do  Nascimento  Soares,  postulando  inicialmente,  pela  gratuidade 
judiciária e, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria  de Justiça  emitiu  parecer  de fls.  116/122, 
opinando  pela  rejeição  das  preliminares,  deixando  de  se  pronunciar  sobre  o 
mérito recursal,  por considerar ausente interesse público que justifique a sua 
atuação.

É o relatório.

VOTO

Preliminares:
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Da Ilegitimidade Passiva Ad causam

Pugna o apelante pela extinção do processo, em razão da 
sua ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo da demanda.

Em verdade, não assiste razão ao apelante. Ora, é cediço 
que qualquer seguradora responde pelo pagamento da indenização em virtude de 
seguro  obrigatório,  tratando-se  de  responsabilidade  decorrente  do  próprio 
sistema legal de proteção, consoante se depreende do comando legal inserto no 
art. 7º, da Lei nº 6.194/74, “in verbis”:

 
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.

Sendo assim, não sobejam dúvidas acerca da legitimidade 
da seguradora apelante para figurar no pólo passivo da lide, vez que incide a 
responsabilidade solidária entre as seguradoras conveniadas.

Nessa senda, rejeito a preliminar suscitada.

Falta de Interesse de Agir

Com relação à preliminar de carência de ação em face de 
ausência  de  interesse  de  agir,  em  virtude  das  apeladas  não  ter  intentado 
primeiramente  a  via  administrativa,  esta,  da  mesma forma,  não  merece  ser 
acolhida.

Tal matéria dispensa maiores delongas, já que encontra-se 
sedimentada em todas as searas do Direito moderno, seja abarcada na própria 
legislação, a exemplo do art. 5º, XXX da Constituição Federal, onde preceitua 
que  “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de  
direito”, ou em sede de doutrina ou jurisprudência.

Assim, rejeito a preliminar.
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MÉRITO

No tocante ao mérito, postula pelo provimento do recurso, 
para  que  a  ação  seja  julgada  improcedente,  sob  a  alegação  de  que  a  Sra. 
Sebastiana do Nascimento Soares não é a única herdeira do falecido. Afirma 
ainda que os juros devem ocorrer a partir da citação e, a correção monetária, a 
partir da propositura da ação.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  inicialmente,  a 
Sra. Sebastiana do Nascimento Soares propôs a ação de cobrança em seu nome, 
ou seja, sem a presença dos demais herdeiros do extinto.

No decorrer da tramitação, atento aos detalhes do processo, 
o magistrado singular observou que na certidão de óbito anexada (fls. 13), havia 
a  informação  de  que  além de  ser  casado  com a  Sebastiana  do  Nascimento 
Soares,  ele  possuía  filhos.  Diante  deste  fato,   chamou  o  feito  a  ordem  e 
determinou a intimação da promovente/apelada, para que no prazo de 10(dez) 
dias, se pronunciasse a respeito (fls. 50).

Às fls. 54/67, a apelada atravessou petição  e documentos, 
demonstrando a existência  de 04 (quatro)  filhos,  bem como postulando pela 
habilitação dos herdeiros no polo ativo da ação.

Ao  prolatar  a  sentença,  o  MM  Juiz  de  Direito  considerou 
atendida a determinação contida no despacho de fls. 50, incluindo-se os demais 
herdeiros no polo ativo da ação.

VEJAMOS.

Manoel  Lucindo  Soares  foi  vítima  de  acidente 
automobilístico, no dia  14 de agosto de 2009, conforme Certidão de Óbito e 
Relatório de Ocorrência Policial Militar (fls. 13/14), sendo assim, o presente caso 
deverá ser analisado sob a égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 
11.945/2009.

Segundo o disposto no art. 3º, I da Lei nº 6.194/74, com as 
alterações da Lei nº 11.945/2009 temos que:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei  compreendem 
as  indenizações  por  morte,  por  invalidez 
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permanente, total  ou parcial,  e por despesas de 
assistência médica e suplementares, nos valores e 
conforme  as  regras  que  se  seguem,  por 
pessoa  vitimada:  (Redação  dada  pela  Lei  nº 
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
I  -  R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos 
reais) - no caso de morte;

Sendo assim, percebe-se claramente ser devido o montante 
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos herdeiros do falecido.

Quanto  a  divisão  do  valor   indenizatório,  o  art.  4º  da 
mencionada Lei nº 6.194/74 afirma:

Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga 
de acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

Por sua vez, o art. 792 do CC estabelece:

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. 
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. 

Neste  sentido,  não  há  que se  falar  em improcedência  da 
ação,  tendo  em  vista  que  na  decisão  atacada,  restou  demonstrado  que  o 
pagamento indenizatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 
deverá  ocorrer  na  proporção  de  50% (cinquenta  por  cento)  para  a  cônjuge 
sobrevivente e os 50% (cinquenta por cento) restantes, deverão ser divididos 
entre os herdeiros, devidamente habilitados nos autos, de forma igualitária:

“...JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a  
promovida ao pagamento de R$ 13.500, 00 (treze  
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mil  e  quinhentos  reais),  acrescidos  de  juros  de  
mora de 1% ao mês e correção monetária, todos a  
partir o evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ),  
sendo que na proporção de 50% (cinquenta por  
cento)  para  a  cônjuge  sobrevivente  e  50% 
(cinquenta por cento) para os demais herdeiros,  
de forma igualitária...”.

Este mesmo é o entendimento do TJRS:

Ementa: REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 
SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. MORTE. VALOR 
EQUIVALENTE  A  R$  13.500,00.  PAGAMENTO 
INTEGRAL. 1. O evento danoso ocorreu quando já 
estavam em vigor as alterações operadas pela Lei 
11.482/2007  na  Lei  6.194/1974.  Assim,  há 
concorrência  entre  o  cônjuge  sobrevivente  não 
separado judicialmente e os demais herdeiros para 
postular a indenização em caso de morte da parte 
segurada.  2.  No caso em exame a parte  autora 
comprovou  a  legitimidade  ativa  para  o 
recebimento do montante indenizatório  referente 
ao  seguro  DPVAT,  como  se  pode  observar  da 
certidão de óbito colacionado Aos autos. 3. O rolo 
compressor é veículo automotor e, assim, insere-
se  nas  disposições  da  Lei  6.194/74,  bem como 
estava  em  trânsito  quando  da  ocorrência  do 
sinistro. 4. Portanto, as seguradoras têm o dever 
de indenizar os danos causados por este tipo de 
veículo,  independentemente  de  estar  ou  não 
licenciado.  Precedentes.  5.  Correção  monetária. 
Termo inicial. Sinistro. Matéria de ordem pública, 
podendo ser fixada independentemente do pedido 
e  do  objeto  do  recurso.  Precedentes  do  STJ. 
Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 
70056790413,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 
Julgado em 27/08/2014).

Ementa:  AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL 
COM  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO,  EM  DECISÃO 
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MONOCRÁTICA.  SEGUROS.DPVAT.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  MORTE.  1.  Legitimidade  ativa.  Da 
leitura  do  artigo  4º,  caput,  da  Lei  6.194/74, 
conclui-se que, em caso de morte, o pagamento 
da indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou 
companheiro  da  vítima  e  aos  herdeiros  do 
segurado, nos termos do art. 792, do Código Civil. 
No presente caso, o conjunto probatório leva 
à conclusão de que o falecido era casado e 
possuía  filhos,  motivo  pelo  qual  a 
indenização deve ser alcançada em 50% para 
a esposa e o restante para os descendentes. 
2.  Comprovação  do  acidente  e  nexo  causal.  A 
prova documental produzida permite concluir que 
a  morte  noticiada foi  decorrente  de  acidente  de 
trânsito.  3.  A  correção  monetária  pelo  IGP-M 
deverá  incidir  a  contar  da  data  do  sinistro.  4. 
Ausente  qualquer  argumento  a  justificar  a 
modificação  do  posicionamento  adotado,  resta 
mantida  a  decisão  recorrida.  RECURSO 
DESPROVIDO.  (Agravo  Nº  70059476085,  Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/05/2014).

Sendo assim, não há o que se falar em reforma da decisão, 
tendo em vista que mesmo não sendo a única herdeira do seguro de cujus, no 
processamento da ação os demais herdeiros foram devidamente habilitados e a 
decisão na sua parte dispositiva, determinou o pagamento do valor indenizatório, 
respeitando-se as devidas proporções para os herdeiros.

Juros

O apelante alega que a incidência dos juros deve ocorrer a 
partir da citação.

Segundo o entendimento sumulado do STJ, percebe-se que 
a incidência dos juros deveria ter  sido determinada a partir da citação e não do 
evento danoso, como consignado na decisão singular.

Súmula 426: Os juros de mora na indenização do 
seguro DPVAT fluem a partir da citação.
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Desta forma, para ilustrar, cito precedentes deste Superior 
Tribunal:

RECLAMAÇÃO.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  ACÓRDÃO 
PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  AÇÃO DE COBRANÇA. 
SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT). 
COMPLEMENTAÇÃO.  JUROS  MORATÓRIOS. 
CITAÇÃO.  SÚMULA  426/STJ.  1.-  É  assente  na 
jurisprudência  das  Turmas  que  compõem  a 
Segunda Seção desta Corte  o  entendimento 
segundo o qual, mesmo nas ações em que se 
busca  o  complemento  de  indenização 
decorrente do seguro obrigatório - DPVAT -, 
por se tratar de ilícito contratual, os juros de 
mora devem incidir a partir da citação, e não 
da data em que efetuado o pagamento parcial 
da  indenização.  2.-  Aplicação  da  Súmula 
426/STJ: "Os juros de mora na indenização 
do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 
3.- Reclamação procedente, cessada a suspensão 
liminar  dos  processos  sobre  a  matéria,  os  quais 
deverão  retomar  o  andamento,  com observância 
da  jurisprudência  ora  confirmada.  (Rcl  5.272/SP, 
Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  SEGUNDA  SEÇÃO, 
julgado em 08/02/2012, DJe 07/03/2012).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 
DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL.  BASES  FÁTICAS  DISTINTAS. 
JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SÚMULA  N.  43/STJ. 
ANÁLISE  DE  QUESTÕES  CONSTITUCIONAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração 
opostos  por  contradição  restringem-se  àquela 
interna da própria decisão, e não à divergência de 
entendimento entre o decisum embargado e outro 
julgado.  2.  Não  se  conhece  da  divergência 
jurisprudencial  quando  os  julgados  dissidentes 
cuidam de situações fáticas diversas.  3. Na ação 
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de  cobrança  para  complementação  do 
pagamento  de  indenização  de  seguro 
obrigatório  (DPVAT),  os  juros  de  mora 
incidem  a  partir  da  data  de  citação  da 
seguradora. 4. A correção monetária sobre dívida 
por  ato  ilícito  incide  a  partir  do  efetivo  prejuízo 
(Súmula  n.  43/STJ).  5.  Não  cabe  ao  Superior 
Tribunal  de  Justiça  intervir  em  matéria  de 
competência do STF, ainda que para prequestionar 
questão constitucional, sob pena de violar a rígida 
distribuição  de  competência  recursal  disposta  na 
Lei  Maior.  6.  Embargos  de  declaração  recebido 
como  agravo  regimental,  ao  qual  se  dá  parcial 
provimento. (EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro 
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  QUARTA  TURMA, 
julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).

RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  JULGAMENTO 
NOS  MOLDES  DO  ARTIGO  543-C  DO  CPC. 
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DE  DANOS  PESSOAIS 
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA 
TERRESTRE  -  DPVAT.  JUROS  DE  MORA.  TERMO 
INICIAL. CITAÇÃO. 1. Para efeitos do artigo 543-C 
do  CPC:  1.1.  Em ação  de  cobrança  objetivando 
indenização  decorrente  de  seguro  obrigatório  de 
danos pessoais causados por veículos automotores 
de via terrestre - DPVAT,  os juros de mora são 
devidos a partir da citação, por se tratar de 
responsabilidade  contratual  e  obrigação 
ilíquida.  2.  Aplicação  ao  caso  concreto:  2.1. 
Recurso especial provido. (REsp 1098365/PR, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/10/2009, DJe 26/11/2009).

Isto posto, merece reforma a sentença neste ponto para que 
a incidência dos juros ocorram a partir da citação da seguradora.

Correção Monetária

No tocante a correção monetária, não merece prosperar a 
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insurgência  do  apelante,  vez  que,  através  da  súmula  43,  o  STJ  deixou 
consignado que a incidência deverá ocorrer a partir do evento danoso, e assim, a 
decisão singular observou perfeitamente a jurisprudência dos nossos Tribunais 
Superiores, estando correta a sua Decisão.

STJ Súmula nº 43 -  Incide correção monetária 
sobre  dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do 
efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

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).

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. 1. Embora seja dever de 
todo magistrado velar a Constituição Federal, para 
que  se  evite  supressão  de  competência  do  egr. 
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STF, não se admite a apreciação, na via especial, 
de matéria constitucional. O seguro obrigatório de 
danos pessoais causados por veículos automotores 
de  via  terrestre,  ou  por  sua  carga,  a  pessoas 
transportadas  ou  não,  é  seguro  com  propósito 
eminentemente social,  operando "como que uma 
estipulação  em  favor  de  terceiro".  (SANTOS, 
Ricardo  Bechara.  Direito  de  Seguro  no  Novo 
Código  Civil.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2006,  p. 
564) 3. "O aplicador da lei (notadamente o juiz na 
decisão dos casos de espécie) terá de se valer de 
toda uma técnica,  no  plano do desenvolvimento 
jurídico,  ainda  que  transcendendo  à  lei  (como 
observa  Karl  Larenz),  porém  mantendo-se  'nos 
limites  das  valorações  fundamentais  do 
ordenamento jurídico' sem penetrar no âmbito do 
'arbítrio judicial'." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições  de  Direito  Civil.  Rio  de  Janeiro: 
Forense,  2007,  v.1,  pp.  187  e  188).  4.  A 
jurisprudência  prevalente  nesta  Corte   aplica  os 
princípios contidos na Lei 8.441/92, aos termos da 
Lei  6.194/74,  sobretudo  aos  acidentes  ocorridos 
sob a vigência deste diploma legal. A interpretação 
literal do artigo 7º, § 1º, da Lei 6.194/74, alheia 
aos  demais  dispositivos  que  o  mesmo Diploma 
legal alberga, bem como ao contexto histórico de 
sua  criação  e  seu  fim,  conduz  à  inconcebível 
situação  em  que  seguro  com  caráter 
inequivocamente  social  possa  conceder  a  quem 
dele mais necessita apenas metade da indenização 
a que faz jus aquele que sabe a identificação do 
veículo  envolvido  e  que,  por  conseguinte,  pode 
mover  ação  em  face  do  condutor  e/ou  do 
proprietário.  6.  No  seguro  obrigatório  incide 
correção monetária desde o evento danoso e 
juros  de  mora  a  partir  da  citação.  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 
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27/06/2011).

Desta  forma,  é  de  se  dar  provimento  parcial  ao  recurso 
apelatório, apenas para determinar que a incidência dos juros devam acontecer a 
partir da citação.

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
RECURSO,  para  modificar  a  sentença  atacada,  apenas  para  determinar  a 
incidência dos juros a partir da citação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de 
dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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