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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1032084-09.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO 
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado LEANDRO BASAGLIA 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com 
o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA 
(Presidente) e FRANCISCO CASCONI.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

Carlos Nunes
Relator

Assinatura Eletrônica
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31ª CÂMARA

APELAÇÃO Nº: 1032084-09.2015.8.26.0100

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LEANDRO BASAGLIA

ORIGEM: 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 

CAPITAL

JUIZ PROLATOR: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT

VOTO N°: 30.645

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)  
INDENIZAÇÃO  Acidente de trânsito  
Ausência de pagamento do prêmio  
Irrelevância  Súmula 257 do STJ - Em 
consonância à legislação vigente, o pagamento 
do seguro obrigatório é devido indistintamente 
às vítimas de acidente de trânsito, irrelevante o 
pagamento do prêmio pela proprietária do 
veículo e também vítima do sinistro - 
Documentos que comprovam o acidente de 
veículo (boletim de ocorrência e relatório de 
atendimento médico hospitalar)  Prova 
inequívoca do acidente e, portanto, do nexo 
entre os danos sofridos pela vítima e o acidente 
 Fratura de osso nasal e do ombro direito  

Prova pericial que apontou uma incapacidade 
da ordem de 2,5% do valor indenizável  
Alteração da repartição das verbas 
sucumbenciais - Parcial reforma - Recurso 
parcialmente provido. 

Vistos.
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Trata-se de recurso de apelação interposto por 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, nos autos 

da ação de indenização, fundada em seguro obrigatório/(DPVAT), 

movida por LEANDRO BASAGLIA, julgada parcialmente 

procedente pela r. sentença de fls. 178/181, cujo relatório adoto.

Inconformada, recorre a ré, aduzindo que não houve 

prévio pagamento do prêmio de seguro e, portanto, é indevida a 

indenização em apreço. Diz que o apelado estava inadimplente 

quando do acidente. Dessa forma, e sendo ele o proprietário do 

veículo acidentado, tinha o dever de pagar o seguro, sob pena de 

perdimento, nos termos da Resolução nº 273/2012 do CNSP. Esclarece 

que a Súmula 257 do STJ não teria aplicabilidade ao caso, pois se 

aplica somente aos casos em que a vítima não é proprietária do 

veículo acidentado. Alega que o valor da condenação é muito inferior 

ao montante pleiteado na inicial, e que a apelante sucumbiu em menor 

proporção, merecendo alteração as verbas sucumbenciais. Pugna pelo 

provimento do recurso (fls. 184/190). 

Regularmente interposto o recurso, com preparo e 

com resposta às fls. 195/202. 

É o relatório.

Infere-se dos autos que o autor sofreu acidente de 

trânsito em 05/02/2014 e ajuizou esta ação de cobrança do seguro 

obrigatório de veículo, DPVAT, apontando invalidez decorrente de 
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fratura de osso nasal e fratura do ombro direito, pugnando pela 

indenização no valor de R$ 13.500,00.

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente a 

demanda, concluindo pelo dano patrimonial físico estimado em 2,5%, 

no valor de R$ 337,50, com correção desde o ajuizamento da ação e 

juros a partir da citação, impondo-se a sucumbência recíproca às 

partes, condeno a parte autora e a parte ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais nos percentuais de 70% e 30%, respectivamente, 

bem como dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 900,00 para o 

patrono da parte autora e R$ 1.200,00 para o patrono da ré, ressalvada 

a gratuidade judicial do autor.

A seguradora defende ser indevida a indenização na 

hipótese, pois o autor, proprietário do veículo envolvido no acidente, 

estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro.

Todavia, razão não lhe assiste.

O tema suscitado pela ré já se encontra superado pela 

Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado se aplica 

indistintamente às vítimas de acidente de trânsito: “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”. 

Aliás, tal exegese está em consonância à legislação 

em vigor, que exige, para fins de pagamento, simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. 
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Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO 
OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE 
DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO 
PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO À OCASIÃO 
DO SINISTRO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO SOB O 
FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA 
TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO. A legislação que rege a matéria 
exige tão somente "simples prova do acidente e do dano 
decorrente, independentemente da existência de culpa, haja 
ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 
responsabilidade do segurado" (Lei nº 6.194/74). Além disso, 
incide integralmente na espécie a Súmula nº 257 do Superior 
Tribunal de Justiça, de teor seguinte: "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". 
(Apelação n.º 1005002-71.2013.8.26.0100, Relator(a): 
Adilson de Araujo; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 15/12/2015; Data de registro: 16/12/2015);

“APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO 
DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECUSA 
DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 
INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 257 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
(STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE IMPROVIDO. A 
ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 
indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, 
conforme jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. 
STJ”. (Apelação 1003673-90.2014.8.26.0196, Relator(a): 
Antonio Rigolin; Comarca: Franca; Órgão julgador: 31ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
15/09/2015; Data de registro: 16/09/2015).   

Dessa forma, a tese esposada pela ré não tem razão 
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de ser, pois a matéria já se encontra pacificada, nada justificando o não 

pagamento da indenização. 

Por fim, a recorrente questiona a repartição das 

verbas sucumbenciais, eis que o autor decaiu de grande parte do seu 

pedido.

Com razão.

Com efeito, a pretensão foi acolhida em valor muito 

aquém do pleiteado pelo apelado, de modo que deve responder por 

70% da verba honorária arbitrada em Primeiro Grau (R$ 1.200,00), e o 

apelante com os 30% restantes (R$ 900,00), observada a gratuidade 

judicial concedida ao autor.

Para esse único fim, o recurso vinga. 

Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso. 

CARLOS NUNES
RELATOR
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