
ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0068158-42.2014.815.2001 — 12ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelantes : Bradesco Seguros S/A e Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DP-
VAT S/A
Advogado : João Alves Barbosa Filho (OAB/PB nº 4.246-A) e Suélio Moreira Tor-
res (OAB/PB nº 15.477)
Apelado : Jânio Sérgio Cardoso do Nascimento e Márcia Cardoso do Nascimento
Advogado : José Rubens de Moura Filho (OAB/PB nº 14.649)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  COBRANÇA  DE  SEGURO  DP-
VAT — MORTE — PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO
— ALEGADA A AUSÊNCIA DE COBERTURA POR FAL-
TA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO — IRRELEVÂNCIA
PARA O RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA
— SÚMULA N. 257/STJ — NEGADO PROVIMENTO.

— “O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no senti-
do de que o pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisi-
to  para  o  pagamento  da indenização  do  seguro  DPVAT.”  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00640368320148152001,  3ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE , j. em 06-03-2018) 

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível interposta  por  Bradesco  Seguros
S/A e Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A contra a sentença de
fls. 60/64, proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Jâ-
nio Sérgio Cardoso do Nascimento e Márcia Cardoso do Nascimento, julgando pro-
cedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhen-
tos reais), com correção monetária da data do evento danoso e juros de mora de 1%
a.m., com incidência a partir da citação, devendo a importância ser dividida na propor-
ção de 50% (cinquenta por cento) entre os genitores do falecido. Honorários advocatí-
cios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Os apelantes, em suas razões recursais (fls. 66/69), afirmam ine-
xistir cobertura do seguro, pois a parte proprietária do veículo encontra-se inadimplente
com o pagamento do prêmio. 

Contrarrazões às fls. 76/82. 
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Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
o parecer de fls. 89/91, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Decido.

Os apelados ajuizaram a presente ação sob o argumento de que
seu filho, o Sr. Everton Claudio Cardoso do Nascimento, foi vítima fatal de acidente au-
tomobilístico, ocorrido em 06/11/2014, nesses termos, pleitearam o pagamento do teto
da indenização DPVAT.

Para fazer prova do alegado, acostaram aos autos os documentos
de fls. 15/22.

Pois bem. Nos termos da lei nº 11.482/07, em seu art. 8º, está
prescrito que, em caso de morte, o  quantum indenizatório será fixado no montante de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Art. 8º Os arts. 3º, 4º 5º e 11 da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, pas-
sam a vigorar com as seguintes alterações:
"Artigo 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º com-
preendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assis-
tência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitima-
da:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez per-
manente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima -
no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente com-
provadas." (NR)

No caso, não merece guarida a alegação do apelante de que a
inadimplência do prêmio impossibilita o pagamento da indenização, conforme se obser-
va do entendimento proferido na Súmula nº 257 do STJ:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pes-
soais  Causados por  Veículos  Automotores  de Vias  Terrestres  (DP-
VAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (Sú-
mula  257,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2001,  DJ
29/08/2001, p. 100)

Nesse sentido, já decidiu o TJPB:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGA-
TÓRIO DPVAT.  ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTO-
MOTIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. PROCEDÊNCIA PARCI-
AL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEA-
MENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA DE COBERTURA POR FALTA DE PAGAMENTO
DO PRÊMIO PELA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DA VERBA INDE-
NIZATÓRIA.  SÚMULA  N.  257/STJ.  NEGADO  PROVIMENTO
DO APELO. - A preliminar arguida não deve prosperar, visto que ine-
xiste cerceamento de defesa.,  uma vez que foi dada oportunidade à
parte para apresentar manifestação sobre o laudo do perito judicial.  -
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O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sen-
tido de que o pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é
requisito para o pagamento da indenização do seguro DPVAT.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00640368320148152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Re-
lator  DES.  MARCOS CAVALCANTI  DE ALBUQUERQUE ,  j.
em 06-03-2018) 

Sendo assim, correto o quantum arbitrado pelo juízo a quo, não
merecendo reparo a sentença.

Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO ao recurso apelató-
rio.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento).

P. I.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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