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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1028055-13.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
apelante CAROLINA RIBEIRO ARAGÃO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é 
apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ACORDAM, em 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 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 1028055-13.2014.8.26.0564 
Apelante: Carolina Ribeiro Aragão (menor representada)

Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Comarca: São Bernardo do Campo (7ª Vara Cível)

Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira

VOTO Nº 38.601

Apelação  Ação de cobrança fundada em indenização do 
seguro obrigatório (DPVAT)  Valor apurado igual ao 
valor pago administrativamente  Ausência de diferença a 
ser paga Correção Monetária do valor da indenização do 
seguro obrigatório desde 29 de dezembro de 2006, data da 
entrada em vigor da Medida Provisória nº 340/06, 
convertida na Lei nº 11.482/07, que estipulou um valor 
fixo para a indenização  Impossibilidade.

Tendo em vista que a verba indenizatória na esfera 
administrativa foi paga no mesmo valor ao apurado no 
laudo pericial, a improcedência é medida que se impõe, tal 
como fixado pela r. sentença - As alterações introduzidas 
na Lei nº 6.194/74 pelas Medidas Provisórias nº 340/06 e 
nº 451/08, posterior e respectivamente convertidas nas Leis 
nº 11.482/17 e nº 11.945/09, já foram consideradas 
constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 
4.350 e nº 4.627, decisões que possuem caráter de eficácia 
contra todos e efeito vinculante, razão pela qual não são 
passíveis de declaração de inconstitucionalidade pelos 
tribunais inferiores. Assim, como assentado pela Corte 
Suprema, o fato de ter sido estabelecido um valor máximo 
fixo para a indenização do seguro obrigatório, sem 
previsão de método de correção monetária desse valor, não 
ensejou violação à ordem constitucional vigente, sendo de 
competência do Poder Legislativo, e não do Poder 
Judiciário, prever ou não a correção monetária da 
indenização mencionada.
 
Apelação desprovida.

Vistos.

A r. sentença de fls. 273/276, proferida em ação 

de cobrança, fundada em seguro obrigatório  DPVAT, julgou 

improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora recebeu 
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administrativamente o mesmo valor apurado em exame pericial e condenou-

a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em dez por cento sobre o valor da causa, com a ressalva dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Inconformada, pretende a autora a 

reforma da r. sentença a fls. 283/288, arguindo em linhas gerais incorreção 

do laudo pericial; necessidade de complementação do laudo e de realização 

de novos exames; que há debilidade permanente; necessidade de correção 

monetária sobre o teto da indenização. Vieram contrarrazões (fls. 292/305). 

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso, 

mas para anular a r. sentença para que seja analisado o objeto da ação 

atinente ao reajuste do valor da indenização (fls. 311/313).

            É o relatório.

Embora não tenha havido apreciação sobre a 

alegação de aplicação de correção monetária sobre o teto da indenização 

pelo douto magistrado de primeiro grau, não é o caso de decretação de 

nulidade da r. sentença, tendo em vista que é possível conhecer, nesta 

instância, de referida questão, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/2015. 

Ademais, correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser 

conhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive, de ofício, por esta 

Corte.

A autora, representada por seu genitor, alega que 

foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 19/12/2013, sofrendo lesões 

corporais que ocasionaram sua invalidez permanente para a prática de 

atividades habituais. Foi realizado o pagamento administrativo no valor de 

R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); pretende a autora a 

complementação desse valor. Argui, também, que deve haver reajuste de 

correção monetária sobre o teto da indenização. Narrou que, com a edição 

da Medida Provisória nº 451/08, a indenização por morte do seguro 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1028055-13.2014.8.26.0564

Voto n.º 38.601 - ch

4

obrigatório, prevista no artigo 3º, I, da Lei nº 6.194/74, passou a ter o valor 

fixo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem a estipulação de 

correção monetária dessa quantia. Afirmou que o valor da indenização, ano 

a ano, sofre defasagem, o que não seria admissível, devendo ser recomposto 

o valor da moeda a partir da entrada em vigor da medida provisória 

mencionada.

As alterações introduzidas na Lei nº 6.194/74 

pelas Medidas Provisórias nº 340/06 e nº 451/08, posterior e 

respectivamente convertidas nas Leis nº 11.482/17 e nº 11.945/09, já foram 

consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em 

julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade e de recurso 

extraordinário com repercussão geral reconhecida: ADI's nº 4.350 e nº 

4.627, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Luiz Fux, j. em 23.10.14, DJe de 

03.12.14, por maioria e ARE nº 704.520, Tribunal Pleno, Relator: Ministro 

Gilmar Mendes, j. em 23.10.14, DJe de 1º.12.14, por maioria.

Assim, como assentado pela Corte Suprema, o fato de 

ter sido estabelecido um valor máximo fixo para a indenização do seguro 

obrigatório, sem previsão de método de correção monetária desse valor, não 

ensejou violação à ordem constitucional vigente. A propósito, deve-se 

mencionar que, no acórdão das ações diretas de inconstitucionalidades 

mencionadas, há trechos que tratam das questões versadas neste processo e, 

indiscutivelmente, afastam a tese relativa à inconstitucionalidade da 

alteração legislativa que fixou o valor máximo da indenização de que se 

cuida neste processo:

“O valor da indenização é aferível mediante estudos econômicos e 
contábeis acolhidos pelo Parlamento, a razão pela qual a observância da 
capacidade institucional do Judiciário e a deferência ao Legislativo sob o 
pálio da Separação dos Poderes impõe o desejável judicial self-restraint. 
Consectariamente, não são inconstitucionais as novas regras legais que 
modificaram os parâmetros para o pagamento do seguro DPVAT, 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1028055-13.2014.8.26.0564

Voto n.º 38.601 - ch

5

abandonando a correlação com um determinado número de salários 
mínimos e estipulando um valor certo em reais. Além de a regra legal 
antiga, que adotava o salário-mínimo como critério, ser de duvidosa 
constitucionalidade, não existe proibição legal ou de índole constitucional 
quanto à fixação da indenização em moeda corrente.” (fl. 40 do acórdão)

E também quanto à ausência de 

inconstitucionalidade na falta de previsão de correção monetária de tal 

indenização, foi contundente a manifestação daquela Excelsa Corte:

“A leitura do texto acima colacionado conduz à conclusão de que o tema 
ventilado deve ser solucionado na arena do Poder Legislativo, tal como, de 
fato, foi. Incumbe aos representantes eleitos pelo povo a escolha de quais 
prioridades devem ser atendidas. Ao Supremo Tribunal Federal cabe, 
dentre outras atribuições, sob pena de se criar uma ditadura da minoria, 
exercer o controle de constitucionalidade das leis e retirar do ordenamento 
normas que sejam incompatíveis com a Carta Maior. O Poder Judiciário 
não deve ultrapassar essa zona de entrincheiramento alicerçado em 
discursos estritamente principiológicos. Nesse diapasão, e em particular 
quanto à ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º 
da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, impõem-se as 
seguintes observações: a) a lei prevê, no § 7º do seu artigo 5º, correção 
monetária para o pagamento que não se realize nos trinta dias seguintes à 
entrega da documentação, e b) não incumbe ao Poder Judiciário impor ao 
Legislador que introduza, em texto de lei, um índice de correção monetária 
para as indenizações a serem pagas através do DPVAT.” (fl. 41 do 
acórdão).

Assim colocada a questão, tendo em vista que “as 

decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade 

produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 

do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal” (CF, art. 102, § 2º), não há outra solução a ser dada ao 

caso que não seja a preconizada pelo Supremo Tribunal Federal, como 

acima referido.

No caso vertente, a princípio, não se pode impor 
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ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi 

desfavorável; tenha-se em conta que embora o laudo pericial não vincule o 

juiz, este, para afastá-lo, há de apoiar-se em “outros elementos ou fatos 

provados nos autos” (art. 436 do CPC/1973; art. 479 do CPC/2015) e, a 

partir deles, formar uma convicção fundamentada.

Em que pese a discordância da autora, não 

existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo pericial, 

dos quais se pudesse extrair a conclusão, contrária à do especialista da área 

médica, de que ela tem incapacidade permanente de grau mais elevado.

No presente caso, na perícia a que se submeteu a 

autora (laudo a fls. 247/253), o expert concluiu que ela apresenta uma 

invalidez permanente parcial incompleta de repercussão residual das 

estruturas crânio faciais, estimado em 10% da Tabela DPVAT (10% de 

100%).

Logo, a verba indenizatória foi paga no mesmo 

valor ao apurado no laudo pericial, considerando que a autora recebeu 

administrativamente o valor de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) e 

que o laudo pericial apurou exatamente o mesmo valor, não há direito ao 

recebimento de qualquer valor complementar.

Por conseguinte, nego provimento à apelação.

LINO MACHADO
RELATOR

Assinatura eletrônica
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