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Acórdão 
Apelação Cível – nº. 0064036-83.2014.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Bradesco Seguros S.A.. - Adv.: Janaína Melo Ribeiro Tomaz.
OAB/PB nº. 10.412 

Apelado: Carlos José Pereira Dutra. - Adv.: José Rubens de Moura Filho.
OAB/PB nº. 14.649. 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.
ACIDENTE  ENVOLVENDO  VEÍCULO
AUTOMOTIVO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  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  INDENIZATÓRIA.
SÚMULA  N.  257/STJ. NEGADO
PROVIMENTO DO APELO.

-  A  preliminar  arguida  não  deve  prosperar,
visto  que inexiste  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 sentido de que o pagamento
do  prêmio  do  seguro  obrigatório  não  é
requisito para o pagamento da indenização do
seguro DPVAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Bradesco Seguros

S.A. hostilizando a  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  Cível  da

Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de  Seguro

Obrigatório  DPVAT  ajuizada  por  Carlos  José  Pereira  Dutra,  ora

apelado.

Em seu pedido inicial, o autor relatou, em síntese, que

foi  vítima de acidente automobilístico no dia 22 de maio de 2013, em

decorrência do qual sofreu trauma na cabeça, com escoriações pelo corpo,

sendo submetido a cirurgia torácica e internado para tratamento cirúrgico,

em razão  da  hemopneumotórax  direito  mais  fratura  da  clavícula,  com

sequelas permanentes que o impossibilitam de exercer qualquer função.

Na sentença (fls.  83/87),  a  Magistrada  a quo julgou

parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando  a  seguradora  ao
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pagamento de indenização no valor de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos

e doze reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC,

a partir da data do evento danoso e com juros de mora de 1% (um por

cento) ao mês, desde a citação.

 

Insatisfeito,  em suas  razões  recursais  (fls.  90/99),  o

apelante  suscitou,  preliminarmente, cerceamento  de  defesa  ante  a

ausência de oportunidade para se manifestar sobre o laudo pericial. No

mérito, defendeu a ausência do dever de indenizar nos casos em que o

proprietário  do  veículo  causador  do  sinistro  está  inadimplente  com  o

prêmio do seguro DPVAT.

Requereu,  ainda,  que  os  honorários  advocatícios  e

despesas  processuais  sejam  reciprocamente  compensados  entre  as

partes, tendo em vista a ocorrência da sucumbência recíproca, nos termos

do art. 86 do CPC.

Por  fim,  pugnou  pelo  acolhimento  da  preliminar

arguida,  para  que  seja  dado  provimento  ao  apelo  com a  consequente

anulação  da  sentença,  a  fim  de  que  seja  oportunizado  ao  apelante  a

devida instrução processual.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado (fl. 107/108).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo

regular  processamento  do  recurso,  sem  apresentar  manifestação  de

mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção (fls.

114/115).
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É o relatório.

V O T O

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos

pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  do

presente recurso. 

Da Preliminar

Do cerceamento de defesa

Alega  o  apelante  a  ocorrência  de  cerceamento  de

defesa, ante a ausência de oportunidade para se manifestar sobre o laudo

pericial.

No entanto, consta dos autos (fls. 76/77) a juntada do

AR referente à intimação da parte para se manifestar no prosseguimento

do feito, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco)

dias.

Desse  modo,  devidamente  oportunizada  a

manifestação do apelante sobre o laudo pericial, não há como prosperar a

alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGUROS.  DPVAT.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. A parte autora
argumentou a ocorrência do cerceamento de
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sua defesa, entretanto, conforme nota de nº
153/2016, foram oportunizadas, a ambas as
partes, a impugnação do laudo pericial. Lei nº
6.194/74.  (...)  À  unanimidade,  afastada  a
preliminar,  negaram  provimento  ao  apelo.
(Apelação Cível nº 70072349459, 6ª Câmara
Cível  do  TJRS,  Rel.  Luís  Augusto  Coelho
Braga. j. 30.03.2017, DJe 06.04.2017). 

APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –
SEGURO  DPVAT  –  CERCEAMENTO  DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA - PARTE TEVE
OPORTUNIDADE  DE  SE  MANIFESTAR
SOBRE O LAUDO PERICIAL -  ACIDENTE
OCORRIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR
DA  LEI  11.945/09  -  OBSERVÂNCIA  DA
TABELA DE GRADAÇÃO DA LESÃO ANEXA
À  LEI  6.194/74  -  VALOR  DEVIDO  JÁ
PAGO  ADMINISTRATIVAMENTE  –
INEXISTÊNCIA  DE  INDENIZAÇÃO
COMPLEMENTAR.  1  -  Oportunizada  às
partes  apresentarem  manifestação  sobre  o
laudo do perito judicial, inexiste cerceamento
de defesa. (…) (Apelação Cível nº 0055217-
58.2015.8.13.0133 (1), 15ª Câmara Cível do
TJMG,  Rel.  Convocado  Claret  de  Moraes.  j.
27.10.2016, Publ. 07.11.2016). 

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

Do Mérito

O cerne da questão consiste na sentença de primeiro

grau  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando  a

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.712,50 (três

mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo nº. 0064036-83.2014.815.2001

Em suas  razões  recursais,  o  apelante  sustentou  pela

ausência do dever de indenizar nos casos em que o proprietário do veículo

causador do sinistro está inadimplente com o prêmio do seguro DPVAT. 

Entretanto, impende destacar que a Lei nº. 6.194/74

exige  tão  somente,  para  o  pagamento  da  indenização  do  seguro,  a

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de

responsabilidade do segurado. Veja-se: 

Art.  5º  O  pagamento  da  indenização  será
efetuado mediante simples prova do acidente
e do dano decorrente, independentemente da
existência  de culpa,  haja  ou não resseguro,
abolida qualquer franquia de responsabilidade
do segurado. 

Sendo assim, não há nenhuma exigência legal de que o

segurado esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio para

fins  de  recebimento  do  seguro  DPVAT,  bastando  que  comprove  a

ocorrência do acidente e as lesões sofridas.

Ademais, o  caput do art. 7º do supracitado dispositivo

legal dispõe que:

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
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sociedades  seguradoras  que  operem  no

seguro objeto desta lei. 

Desse modo, a indenização será paga a toda vítima de

acidente  de  trânsito,  inclusive  nos  casos  de  “seguro  não  realizado  ou

vencido”.  Assim,  o  proprietário  do  veículo,  quando  vítima,

independentemente de ter efetuado, ou não, o pagamento do seguro, terá

direito à indenização do seguro DPVAT.

Nesse sentido é a súmula nº. 257, do Colendo Superior

Tribunal de Justiça, in verbis:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais  Causados por
Veículos  Automotores  de  Vias  Terrestres
(DPVAT)  não  é  motivo  para  a  recusa  do
pagamento da indenização”. 

A  propósito,  confira-se  os  seguintes  julgados  dessa

Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DE  SEGURO  DPVAT.  FALTA  DE
PAGAMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA
PARA  O  RECEBIMENTO  DA  VERBA
INDENIZATÓRIA.  SÚMULA  N.  257/STJ.
DESPROVIMENTO.  -  Do  STJ: "A  falta  de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório
de  Danos  Pessoais  Causados  por  Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é  motivo  para  a  recusa  do  pagamento  da
indenização."  (Súmula  257).  -  É
posicionamento  consolidado  no  Superior
Tribunal  de  Justiça  que  o  pagamento  do
prêmio do seguro obrigatório não é requisito
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para o pagamento da indenização do seguro
DPVAT.  -  Recurso  ao  qual  se  nega
provimento.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00001363720148150511,  2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA ,  j.  em
28-03-2017)  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SEGURO
DPVAT. IMPUGNAÇÃO DA SEGURADORA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA
POR FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
PELA  VÍTIMA  PROPRIETÁRIA  DO
VEÍCULO.  INADIMPLEMENTO  QUE  NÃO
RETIRA  O  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA
N°  257  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, §7°,
DA  LEI  N°  6.194/1974.
DESPROVIMENTO. - "A falta de pagamento
do  prêmio  do  seguro  obrigatório  de  Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para
a  recusa  do  pagamento  da  indenização"
(Súmula n° 257 do STJ). - Tendo em vista o
teor do enunciado n° 257 do Superior Tribunal
de  Justiça,  no  sentido  de  ser  devida  a
indenização do seguro obrigatório ainda que a
vítima  seja  o  proprietário  do  veículo  cujo
pagamento do prêmio se encontra atrasado,
não há que se falar em ausência de cobertura
securitária.  -  No  que  se  refere  à  correção
monetária, não há que se cogitar em ausência
de  incidência  por  falta  de  previsão  legal.
Como é cediço, em toda demanda pecuniária,
os valores devem ser corrigidos para que se
assegure  a  atualidade  do  montante  devido,
propiciando uma justa prestação jurisdicional.
-  No  caso  específico  do  seguro  DPVAT,  a
própria Lei n° 6.194/1974, na §7° do art. 5°,
prevê  que,  uma  vez  provocada,  não  sendo
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realizado  o  pagamento,  espontaneamente,
pela seguradora no prazo de 30 (trinta) dias,
deve incidir correção monetária, a ser contada
desde  o  evento  danoso.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001255120148150141,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 07-02-
2017)  

Quanto ao pleito de que  os honorários advocatícios e

despesas processuais devem ser reciprocamente compensados entre as

partes, tendo em vista a ocorrência da sucumbência recíproca, verifica-se

que a insurgência do apelante não diverge do fixado pela magistrada na

sentença, portanto, não merecendo reparo nesse ponto. 

Por fim, em face da sucumbência recursal,  nos termos

do  artigo  85,  §§  1º  e  11º,  do  CPC/2015, majoro  os  honorários

advocatícios para o montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da

condenação.

Ante  o exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE

CERCEAMENTO  DE  DEFESA  e NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,

mantendo-se em sua totalidade a sentença vergastada.

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, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
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substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                                R E L A T O R
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