
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000468260

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007229-82.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada 
VALDILÉIA RODRIGUES REBESCO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª 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 Desembargadores FLAVIO ABRAMOVICI 
(Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

Melo Bueno
Relator

Assinatura Eletrônica
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COMARCA: PENÁPOLIS   4ª V. CÍVEL

APELANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):   VALDILÉIA RODRIGUES REBESCO

JUIZ(A):  HEBER GUALBERTO MENDONÇA 

VOTO Nº  42200

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES  DPVAT  DAMS  Cobrança de 

diferença  Despesas comprovadas que guardam relação com a 

data do acidente e os danos suportados pela vítima, 

demonstrando o nexo de causalidade  CPC/15, artigo 373, II  

Inobservância  Complementação devida  Honorários de 

sucumbência bem fixados  Ação procedente  Recurso 

desprovido, com observação. 

Apelação interposta contra r. sentença de fls. 166/74 

que julgou procedente ação de cobrança de despesas de  assistência médica e 

suplementares  (DAMS), fundada em seguro obrigatório de veículos automotores. 

A apelante sustenta, em síntese, ausência de comprovação de despesas 

médicas; inexistência de nexo de causalidade; os cupons fiscais não estão em 

nome da apelada; a nota fiscal de fls. 93 é genérica; o recibo de fls. 99 não está 

acompanhado de nota fiscal e não tem o CNPJ do emitente; honorários 

advocatícios em dissonância com a lei, devendo ser adequados (fls. 176/83).

O recurso foi processado, com resposta a fls. 187/90. 

 É o relatório.
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Cuida-se de ação de cobrança visando haver 

R$948,30 em razão de despesas médicas e assistenciais, decorrentes de 

acidente de trânsito em que se envolveu a apelada, causando lesões de natureza 

grave. A apelada argumenta que recebeu pagamento parcial, no montante de 

R$1.298,96, negando-se a apelante ao pagamento integral, no limite máximo 

indenizável nos termos da lei que regula o DPVAT, o que a obrigou a promover a 

presente ação. 

Como bem observado em primeiro grau, os valores 

despendidos pela apelada estão devidamente comprovados nos documentos que 

instruem a inicial, guardando relação de nexo de causalidade com o tratamento 

necessário das lesões acarretadas pelo acidente narrado, salientando-se que os 

documentos impugnados pela apelante não padecem das imperfeições 

apontadas, notadamente, os de fls. 93 e 99, tampouco os cupons fiscais 

apresentados, os quais guardam relação entre as datas e fatos, não se 

desincumbindo, portanto, do disposto no artigo 373, II do CPC/15. 

 

                                        Pois, a nota fiscal de fls. 93, no valor de R$38.50, não é 

genérica, vez que se reporta a 'tipoia estabilizadora estofada Mercur' e o recibo 

de fls. 99, contém o nome do profissional que atendeu a apelada, o seu registro 

perante o órgão de classe, além de declaração de que o tratamento de ortodontia 

corretiva foi necessário devido ao abalo na sua dentição inferior, em razão do 

sinistro.

E, segundo a r. sentença recorrida a presente foi 

julgada procedente “para determinar o reembolso de despesa suportada pela autora 

(DAMS), por conta de acidente de trânsito, que lhe acometeu em 2.2.2015, no valor de R$ 

948,30 (novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), corrigidos monetariamente, 

desde a data do sinistro, nos termos da Tabela do TJSP e com juros de 1% ao mês, da citação 

até a data do pagamento. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do 

CPC, uma vez que 10% sobre o valor da condenação ensejaria honorários irrisórios”.
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Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta 

modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se 

impõe, inclusive em relação ao honorários advocatícios, fixados no importe de R$ 

500,00, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, uma vez que 10% sobre o 

valor da condenação ensejaria honorários irrisórios. E, por força do artigo 85, §11, 

do CPC/15, os honorários advocatícios em favor do advogado da apelante são 

majorados a R$1.000,00.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com 

observação.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

                                     Desembargador Relator
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