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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1006404-88.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

é apelado DARCIO LUCAS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).

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 MARIA LÚCIA PIZZOTTI.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

Marcos Ramos

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1006404-88.2016.8.26.0196 L
Comarca: Franca
Juízo de origem: 3ª Vara Cível 
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Dárcio Lucas da Costa
Classificação: Seguro obrigatório  Veículo automotor - Cobrança

EMENTA: Seguro obrigatório - Veículo automotor - 
DPVAT - Ação de cobrança  Invalidez permanente - 
Sentença de parcial procedência - Manutenção do 
julgado  Cabimento  Alegação de ausência de 
fundamentação e de que a falta de pagamento do 
prêmio subtrai ao acidentado direito de ser indenizado 
 Inconsistência jurídica  Presença dos requisitos 

exigidos pelos arts. 458 do CPC, e 93 da CF - Lei nº 
8.441/92 que, ao alterar a Lei nº 6.194/74, estabeleceu 
tal direito para as hipóteses de seguro vencido ou 
mesmo não realizado - Súmula 257 do STJ  De rigor a 
observância  Resolução da SUSEP que não pode se 
sobrepor à lei  Indenização devida - Afirmação de que 
o perito médico não definiu o grau de 
comprometimento decorrente de cada lesão 
experimentada pelo autor  Afastamento  'Expert' 
integrante dos quadros do IMESC que especificou 
cada uma das lesões corporais - Indenização devida 
segundo tais proporções  Correção monetária a ser 
contada da data do sinistro - Correto reconhecimento.

Apelo da ré desprovido.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de recurso de apelação interposto nos 

autos da ação de cobrança de indenização fundada em seguro 

obrigatório de veículo automotor  DPVAT, ajuizada por Dárcio 

Lucas da Costa em face de “Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A”, onde proferida sentença que julgou 
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parcialmente procedente a pretensão deduzida para condenar ré 

ao pagamento da quantia de R$ 1.181,25, corrigida 

monetariamente a partir da data do acidente e acrescida de juros 

moratórios legais contados da citação. Ante a sucumbência 

recíproca, como a parte ré sucumbiu em parte mínima do pedido, 

responderá o autor, por inteiro, pelas custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00, cuja 

execução ficará suspensa até que permaneça o estado de 

hipossuficiência  fls. 115/117.

Aduz a ré, preliminarmente, que nula a sentença 

ante ao cerceamento de defesa, eis que necessários 

esclarecimentos periciais, bem como porque ausente 

fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição 

Federal. No mérito, que o julgado carece de integral reforma à 

alegação, em apertada síntese, de que a falta de pagamento do 

prêmio do seguro, por parte do autor, lhe subtrai o direito de 

receber a correspondente indenização, nos termos do art. 12, § 

7º, da Resolução 273/12, do Conselho Nacional de Seguros 

Privados.

Afirma, ainda, que ausente cobertura para “dor”, 

mas tão somente para os casos de invalidez, morte, e despesas 

médicas devidamente comprovadas, não havendo que se falar, 

dessa forma, em indenização. Ao final, que incorreta a aplicação 
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do grau de invalidez realizada pelo expert no laudo pericial  fls. 

122/131.

Contrarrazões às fls. 137/140, vieram os autos 

conclusos a este relator. 

Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no 

efeito suspensivo.

É o relatório.

O apelo não comporta acolhimento.

Afasto, de pronto, a alegação preliminar de 

cerceamento de defesa, eis que desnecessária a complementação 

do laudo pericial de fls. 95/99,  não sendo demais ressaltar que as 

provas carreadas aos autos têm como objetivo fundamental 

formar a convicção do juiz acerca dos fatos e, se já havia 

elementos suficientes para tanto, estava autorizado de dar por 

encerrada a prova técnica. 

Também não há qualquer nulidade a ser sanada 

quanto à fundamentação ou motivação da sentença, na medida 

em que preenchidos todos os requisitos do art. 489, do Código de 

Processo Civil, e do art. 93, da Constituição Federal. 
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A Constituição Federal não determina que a 

decisão judicial relate todas as alegações defensivas da parte ré. 

O que se exige é que o juiz ou tribunal declinem, ainda que 

sucintamente, as razões de seu convencimento. E foi isto o que se 

verificou no presente caso, já que o digno Juízo da causa 

motivou suficientemente seu posicionamento ao proferir a 

sentença, que impôs satisfatório solucionamento à demanda.

De outro vértice, o art. 3º, da Lei nº 6.194/74, 

com as alterações promovidas pela Lei nº 8.441/92, modificou a 

forma de pagamento do seguro obrigatório, generalizando-o para 

todas as hipóteses, mesmo que não seja identificada a 

seguradora, ou que haja ou não prova de pagamento do prêmio, 

também nos termos do art. 7º, daquela primeira, que recebeu 

assim nova redação: 

“A indenização por pessoa vitimada por veículo 

o identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e 

prazos dos demais casos por um consórcio constituído 

obrigatoriamente, por todas as Sociedades Seguradoras que 

operem no seguro objeto desta Lei”.

Ademais, a Súmula 257, do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, ao estabelecer que tal tipo de indenização é 
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devida, independentemente do pagamento do prêmio, não 

excluiu o fato de a própria vítima ser a proprietária do veículo 

automotor, certo que singela Resolução administrativa não pode 

se sobrepor à lei.

No mais, o autor pleiteou pelo recebimento de 

indenização prevista no seguro obrigatório de veículo automotor, 

fundamento da Lei nº 11.482/07, por conta de ter sofrido 

comprovado acidente de trânsito em data de 18.04.2015, do qual 

lhe resultaram sequelas nos membros superior e inferior 

esquerdos.

O laudo médico-pericial, produzido sob as 

garantias do contraditório por profissional integrante dos quadros 

do IMESC  fls. 95/99, foi bastante claro quando atestou que o 

apelado: “... - apresenta dano corporal contemplável pelas 

tabelas DPVAT/SUSEP; 

- apresenta sequelas de invalidez permanente 

parcial incompleta oriundas do acidente, com repercussão leve 

(25%) em quadril (25%) esquerdo e residual (10%) em punho 

(25%) esquerdo, totalizando 6,25%+2,5%=8,75%; 

- apresenta incapacidade para o trabalho que 

exija esforço repetitivo com quadril esquerdo e punho 

esquerdo.”
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Dessarte, não subsiste a afirmação da ré no 

sentido de que deixou de especificar o grau de comprometimento 

decorrente de cada lesão experimentada, razão pela qual a 

sentença ora combatida é mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

De outro lado, não se aplica a este processo o 

critério de cômputo de correção monetária a partir da data da 

citação, haja vista o tranquilo posicionamento jurisprudencial no 

sentido de que deve ocorrer desde o evento danoso. 

Confira-se: 

“Seguro obrigatório - A indenização 

correspondente a 40 salários-mínimos deve levar em conta o 

salário mínimo vigente à época do evento, computando-se daí 

por diante a correção monetária na conformidade com os 

índices oficiais - Recurso especial não conhecido.” (STJ - 

REsp n. 222.642/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros 

Monteiro, DJ de 09.04.2001).

Por fim, observo que a sentença nada mencionou 

a respeito da aplicação automática da multa prevista no §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil, tendo condicionado o 

cumprimento de sentença, inclusive, à iniciativa da parte credora 
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para seu início.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica 
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