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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1034158-18.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é 
apelado EDIVALDO APARECIDO PERES (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com 
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE 
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.

São Paulo, 20 de junho de 2018. 

Lino Machado
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1034158-18.2016.8.26.0224
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT 

Apelado: Edivaldo Aparecido Peres

Comarca: Guarulhos (1ª Vara Cível)

Juiz: Ju Hyeon Lee

VOTO Nº 38.604

Apelação  Ação de cobrança de seguro obrigatório 
(DPVAT)  Ausência de pagamento do prêmio do seguro  
O inadimplemento não é suficiente para obstar o direito à 
percepção da indenização  Súmula 257 do STJ - 
Honorários.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não 
é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da 
indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a 
respeito desse tema, a Súmula nº 257 do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: “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 indenização do seguro 
obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que 
acomete a vítima, o que só é constatável após a realização 
de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração 
feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao 
percentual de incapacidade apontado na inicial não induz 
à sucumbência mínima ou recíproca.

Apelação desprovida, com observação.

Vistos.

A r. sentença de fls. 165/167, proferida em 

ação de cobrança de seguro obrigatório  DPVAT, julgou procedente, 

em parte, o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$337,50 

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), valor a ser corrigido 

em sua expressão monetária desde a data do acidente e acrescido de 

juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação. Condenou a ré 
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ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Apela a ré a fls. 

170/177 e argui, em síntese, que o autor não realizou o pagamento do 

prêmio do seguro e estava inadimplente na data do acidente, razão pela 

qual não teria direito ao recebimento de indenização do seguro 

obrigatório; inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ; reversão da 

sucumbência. Não vieram contrarrazões (fl. 183).

É o relatório.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do 

seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da 

indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a respeito desse 

tema, a Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o 

seguinte enunciado: “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”.

Por tal motivo, não há óbice à condenação da 

ré ao pagamento de indenização correspondente ao grau de invalidez que 

atinge o autor, devidamente apurado em perícia médica.

Não se há de falar em sucumbência mínima da 

seguradora. A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o 

grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a 

realização de perícia médica. Se a seguradora tivesse efetuado o 

pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) na esfera 

administrativa, o autor não precisaria ter ajuizado a presente ação. Os 

honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, em razão 

do irrisório proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do 
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CPC/2015. Limitando-se a condenação ao pagamento dos honorários 

advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa (VC: 

R$12.087,50), não se configura qualquer excesso, porque suficiente para 

remunerar o advogado de forma digna sem representar ônus 

desarrazoado à ré. 

Por conseguinte, nego provimento à apelação, 

com a observação de que a alíquota dos honorários advocatícios fixados em 

primeiro grau fica majorada para onze por cento (art. 85, § 11, do 

CPC/2015).

LINO MACHADO
RELATOR

Assinatura eletrônica
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