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PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DA  VERBA 
REQUERIDA  NA  LIDE.  INEXISTÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.  MATÉRIA  PRECEDENTE  NÃO 
ACOLHIDA.
 
-  Inexistindo  demonstração  do  pagamento  da  verba 
securitária cujo adimplemento é requerido na demanda, 
subsiste o interesse dos autores em receber o aludido 
quantum.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO 
OCORRIDO EM 2009.  INTELIGÊNCIA DO ART.  4.º 
DA LEI  6194/74,  COM  AS  ALTERAÇÕES  DA  LEI 
11.482/2007.   SINISTRO  POSTERIOR  À  VIGÊNCIA 
DA  NOVA  LEGISLAÇÃO.  LEGITIMIDADE 
CONCORRENTE DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE E 
DOS HERDEIROS AO  RECEBIMENTO DA VERBA. 
ART.  792  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  2002. 
FALECIMENTO  DA  VIÚVA  NO  DECORRER  DA 
AÇÃO.   MANUTENÇÃO  DOS  FILHOS  COMO 
BENEFICIÁRIOS. RATEIO IGUALITÁRIO DA VERBA 
INDENIZATÓRIA  ENTRE  OS  DESCENDENTES, 
RESSALVADA  A  RESERVA  DE  QUINHÃO  A 
BENEFICIÁRIOS  NÃO  LOCALIZADOS.  JUROS  DE 
MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. PLEITO 
RECURSAL  JÁ  DEFERIDO  NA  SENTENÇA 
IMPUGNADA.  AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO 
AO  PONTO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  A  PARTIR 
DO EVENTO DANOSO. RECURSO EM CONFRONTO 
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO
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SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO 
ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SÚPLICA.

- A teor do art. 4º da Lei 6194/74, com a redação conferida 
pela Lei nº. 11.482/2007, em vigência à época do sinistro, os 
herdeiros  de  vítima  de  acidente  de  trânsito  possuem 
legitimidade  concorrente  com  o  cônjuge  sobrevivente 
(companheira)  para  requerer  a  indenização  do  seguro 
obrigatório, nos termos do art. 792 do CC/02.

- Em falecendo a viúva no decorrer do processo, os filhos 
sobreviventes possuem legitimidade para pleitear o seguro 
DPVAT,  devendo  o  valor  integral  ser  rateado 
igualitariamente  entre  os  descendentes,  ressalvada  a 
reserva de quinhão a beneficiários não localizados.

-  Não  existe  interesse  recursal  sobre  requerimentos 
formulado pela  parte  apelante  já  deferido  na instância  de 
origem.

- A correção monetária dos valores a serem indenizados nas 
ações  de  cobrança  de  pagamento  de  seguro  DPVAT, 
incidem desde a  data  do evento  danoso.  Precedentes  do 
STJ.

VISTOS

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo Unibanco AIG Seguros S/A,  
buscando reformar a sentença de fls. 120/123, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara 
da Comarca de Ingá, nos autos da “Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais 
com  Pedido  de  Julgamento  Antecipado  da  Lide  Procedimento  Sumaríssimo 
(DPVAT/Acidente Automobilístico)”, ajuizada por Antônio Felipe Montenegro e outros.

Na decisão impugnada, a magistrada a quo, julgou parcialmente procedente 
a demanda, condenando a seguradora a pagar aos demandantes “o importe de 5/6 (cinco 
seis avos) sobre a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à  
cota  parte  da  indenização  do  seguro  obrigatório  DPVAT  em  virtude  de  acidente  
automobilístico  que  vitimou  seu  genitor  Antônio  Vicente  Monteiro,  corrigido  
monetariamente da data do sinistro, pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 01% (um  
por cento) ao mês (…), devidos desde a data da citação válida (…), resolvendo o mérito” - 
fls. 123.

Por  fim,  condenou  ambas  as  partes  nas  verbas  sucumbenciais,  com 
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o total da condenação, na 
proporção de 70% (setenta por cento) para o promovido e 30% (trinta por cento) para o 
promovente.
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Em suas razões recursais (fls. 125/133), o promovido suscita preliminar de 
ausência de interesse de agir. No mérito, destaca que os autores não seriam os únicos 
beneficiários da verba segurada, devendo lhes ser pago, acaso devida, indenização de 
até 50% do total da indenização, ante persistir o interesse da genitora dos mesmos.

Mais adiante,  pleiteia a correta fixação tanto dos juros de mora, a serem 
considerados a partir da citação, quanto da correção monetária, para que seja contada a 
partir da publicação da sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento da prefacial suscitada, ou o provimento da 
irresignação.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, às fls. 143/147.

Às fls.154/158,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  da 
matéria precedente e pelo desprovimento da súplica.

É o Relatório.

DECIDO

     
Primeiramente, cumpre analisar a matéria precedente arguida pela empresa 

apelada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELA 
SEGURADORA

Sustenta a irresignada carência de ação, por falta de interesse de agir, uma 
vez que a verba pleiteada já teria sido paga integralmente.

Em que  pese  a  afirmação  acima,  não  se  denota,  da  leitura  do  caderno 
processual, qualquer comprovação do adimplemento total ou parcial ora em debate, razão 
pela qual rejeito a prefacial levantada.

MÉRITO

A ação gira em torno de pretensão dos herdeiros no pagamento de seguro 
DPVAT, decorrente do falecimento do Sr. Antônio Vicente Monteiro, em 09 de fevereiro de 
2009, segundo informam os documentos de fls. 15/23.

Primeiramente, a demanda foi proposta pela viúva da vítima, a Sra. Maria 
Felipe Monteiro (vide certidão de casamento de fls.  12).  No entanto, a mesma veio a 
falecer no curso da ação, conforme informa a certidão de óbito de fls. 71.
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Diante  do  panorama  apresentado,  05  (cinco)  dos  06  (seis)  filhos  da 
promovente se habilitaram no feito, na qualidade de sucessores legais, sendo que o sexto 
filho, João Felipe Monteiro, também já é falecido (vide fls. 95), deixando herdeiros, sem se 
saber o paradeiro dos mesmos, razão pela qual foram intimados por edital (fls. 105), sem 
qualquer manifestação posterior (fls. 106v).

Considerando o exposto, bem como a morte da cônjuge sobrevivente, agiu 
com acerto a Julgadora de Base em determinar o pagamento de 5/6 (cinco seis avos) 
sobre  a  quantia  total  prevista  legalmente  entre  os  cinco  postulantes  constantes  na 
presente demanda, resguardando o quinhão dos herdeiros do sexto filho.

A teor do art. 4º da Lei 6.194/74, antes da alteração conferida pela Lei nº 
11.482/2007,  o  cônjuge  sobrevivente  de  vítima  de  acidente  de  trânsito  possuía 
legitimidade para requerer a indenização do seguro obrigatório, ocupando o primeiro lugar 
na ordem legal de preferência entre os beneficiários, verbis:

"Art.  4º  -  A indenização  no caso de morte  será paga,  na  
constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua  
falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento  
será  feito  diretamente  à  vítima  na  forma  que  dispuser  o  
Conselho Nacional de Seguros Privados." 

Contudo, após o advento da MP nº 340/2006, convertida na mencionada Lei 
nº 11.482/2007, vigente à época do acidente, o referido dispositivo legal passou a ser  
assim redigido, verbis:

“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”.

O novel Diploma Civil, por sua vez dispõe:

“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”.

Assim, a exegese da legislação não deixa dúvidas de que a legitimidade 
para requerer o recebimento do DPVAT é concorrente entre o cônjuge sobrevivente (ou 
companheira) e os herdeiros. 

Neste caso, em havendo a posterior morte da viúva, os herdeiros passam a 
ter  legitimidade  para  recebimento  total  do  quantum indenizatório,  pois  passam  a 
encabeçar a linha de sucessão. Seguindo este raciocínio, apresento os seguintes arestos:

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  DPVAT.  MORTE.  
SUPOSTA  COMPANHEIRA  DO  DE  CUJUS.  

Desembargador José Ricardo Porto
 4



Apelação Cível nº 0000444-09.2009.815.0201

ESPECIFICAÇÃO  DE  INFORMAÇÃO  NA  CERTIDÃO  DE  
ÓBITO  NO  SENTIDO  DE  QUE  O  DE  CUJUS  ERA  
SOLTEIRO  E  DEIXAVA  FILHOS.  AUSÊNCIA  DE  
COMPROVAÇÃO  DESSE  ESTADO  CIVIL  DE  UM  DOS 
AUTORES. EXCLUSÃO DE MARIA EUNICE CARDOSO DA 
RELAÇÃO  PROCESSUAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO 
SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  EM  RELAÇÃO  A  UMA 
DAS PARTES. ACOLHIMENTO. (...).  Excluída a suposta 
companheira  desta  relação  processual,  a  prestação  
devida  será  paga  aos  herdeiros  legais,  consoante  o  
conteúdo do art. 4º da Lei federal nº 6.194/74, impondo o  
pagamento  do  seguro  obrigatório  tão  somente  aos  
filhos do de cujus, na forma do inciso I, do art. 1.829, do  
Código  Civil. Os elementos  de atualização  da  prestação  
devem permanecer na forma especificada pelo juízo a quo,  
tendo em vista que o apelado não se insurgiu quanto aos  
termos  iniciais  delineados  na  sentença  e  a  modificação  
destes  desencadeará  a  reformatio  in  pejus  do  decisum  
hostilizado. Deixo de condenar o apelante ao pagamento de  
honorários advocatícios, pois o pleito foi formulado de forma  
inadequada pelo apelado, tendo em vista que o juízo a quo  
deixou de constituir a aludida verba, o sucumbente não opôs  
embargos de declaração oportunamente, e só se insurgiu na  
resposta ao recurso, o que impossibilita este órgão judicial  
de expedir esse comando judicial. (TJPB; APL 016.2012.001185-
9/001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo 
Vital de Almeida; DJPB 22/04/2014; Pág. 9).

INDENIZATÓRIA. DPVAT . Morte de cônjuge em acidente  
de trânsito. Sentença condenatória. Insurgência apenas de  
questões processuais. Preliminares. I. Ilegitimidade passiva.  
Inexistência. Seguradora integrante de convênio DPVAT. II.  
Ilegitimidade  ativa.  Ordem  da  vocação  hereditária  
obedecida.  Inteligência do art.  4º,  caput,  da Lei  6.194/74.  
Pedido de deferimento de herdeira  atendido na sentença.  
Desprovimento  do  recurso.  Manutenção  da  decisão  de  
primeiro grau. I. É assente na legislação de regência, bem  
como na jurisprudência pátria, que a ação de cobrança de  
seguro obrigatório pode ser  proposta contra qualquer das  
seguradoras  pertencentes  ao  Consórcio  Obrigatório  do  
Seguro  DPVAT.  II.  Obedecida  a  ordem  de  vocação 
hereditária, para recebimento de indenização de seguro  
DPVAT, assegurando a todos os herdeiros o direito à  
percepção  do  seguro,  inexiste  qualquer  ilegitimidade  
ativa a macular o processo. ( TJPB - Acórdão do processo nº 
00120080199571001 - Órgão (1ª Câmara Civel) - Relator DES. JOSE DI 
LORENZO SERPA. - j. Em 15/04/2010).
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Dessa  forma,  é  de  se  reconhecer  patente  o  direito  dos  herdeiros 
requerentes, com a atribuição indenizatória a seu favor, na forma repartida na sentença.

Com relação ao pedido recursal de contagem dos juros de mora a partir 
da citação, tal pretensão já fora acolhida na sentença recorrida, razão pela qual o pleito 
se encontra prejudicado.

Por fim,  no tocante a correção monetária, não assiste razão ao apelante 
em postular que a  incidência se dê a partir da publicação da sentença, uma vez que a 
mesma se dá a partir do evento danoso, como bem consignou a Magistrada primeva,  nos 
moldes perfilhados pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO  
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  MORTE.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  TERMO  A  QUO.  
DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. SÚMULA N. 405/STJ.  
PRAZO  PRESCRICIONAL.  PEDIDO  ADMINISTRATIVO.  
SUSPENSÃO.  SÚMULA  N.  229/STJ.  REEXAME  DE  
CONTEÚDO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA  N.  7/STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INÍCIO.  
DATA DO ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É de três anos o prazo prescricional da ação de cobrança  
do seguro obrigatório, contados, no caso, da data do óbito  
do segurado (Súmulas n. 405 e 278 do STJ).
2. O pedido de pagamento do seguro na via administrativa  
suspende o prazo prescricional (Súmula n. 229/STJ).
3. No julgamento do recurso especial, é inviável alterar as  
conclusões do Tribunal de origem em relação ao termo a  
quo do prazo prescricional, bem como acerca da ocorrência  
da  suspensão  deste  ante  a  existência  de  pedido  de  
pagamento na via administrativa (Súmula n. 7/STJ).
4.  A  correção  monetária  incide  a  partir  da  data  do  
evento danoso. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  148.184/GO,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013).

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).
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3. Agravo regimental provido em parte para se conhecer do  
recurso especial e dar-lhe parcial provimento.
(STJ - AgRg no Ag 1290721/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011)

Assim sendo, é de se concluir que a sentença impugnada não padece de 
retoques,  devendo ser procedido o pagamento da verba indenizatória  no valor de R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na proporção de 5/6 (cinco seis avos) para cada 
um  dos  cinco  herdeiros  promoventes,  ressalvado  o  quinhão  restante  para  os 
descendentes do sexto filho falecido, conforme já explanado.

Diante do exposto, e com base no art. 557,  caput, do Código de Processo 
Civil, rejeito a preliminar suscitada e NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR 

                                                                             
    J/04 e  J/11 (R)
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