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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1014939-24.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

é apelado FRANCISCO DE CARVALHO NUNES JUNIOR.

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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36.748
Apelação nº 1014939-24.2017.8.26.0405 - F 
Comarca: Osasco
Juízo de origem: 5ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Francisco de Carvalho Nunes Júnior
Classificação: Seguro obrigatório  DPVAT - Cobrança

EMENTA: Seguro obrigatório - Veículo automotor - 
DPVAT - Ação de cobrança – Despesas médico-
hospitalares  Sentença de procedência - Manutenção 
do julgado  Cabimento  Cerceamento de defesa  
Inocorrência  Arguição de que a falta de pagamento 
do prêmio, pelo autor, lhe subtrai o direito ao 
recebimento da respectiva indenização  Inconsistência 
jurídica  Lei nº 8.441/92 que, ao alterar a Lei nº 
6.194/74, estabeleceu tal direito para seguro vencido ou 
mesmo não realizado - Súmula 257 do STJ  
Observância - Efetiva comprovação da ocorrência do 
acidente e de gastos com sessões de fisioterapia e 
acupuntura  Reembolso devido.

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, proposta por 

Francisco de Carvalho Nunes Júnior em face de “Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A”, em que proferida 

sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para 

condenar a ré ao reembolso da quantia de R$ 1.591,66, corrigida 

monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros 

moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o 
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valor do débito  fls. 148/149.

Aduz a empresa ré, em sede de preliminar, 

ocorrência de nulidade em razão do cerceamento de defesa. No 

mérito, sustenta que o julgado carece de integral reforma à 

argumentação, em 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, § 

2º, da Resolução 332/2015, do Conselho Nacional de Seguros 

Privados.  Defende a inaplicabilidade da Súmula 257, do C. STJ, 

que o boletim de ocorrência é prova unilateral e insuficiente, que 

não há comprovação de gastos com as alegadas sessões de 

fisioterapia, a serem demonstrados mediante exibição de nota 

fiscal, assinatura com firma reconhecida e documento médico a 

prescrever o tratamento. Subsidiariamente, roga pela mitigação 

dos honorários advocatícios de sucumbência ao mínimo legal  

fls. 151/174.

O reclamo foi interposto tempestivamente sob a 

égide do atual Código de Processo Civil e acompanhado de 

preparo.

Sem contrarrazões (fls. 177), vieram os autos 

conclusos a este relator.
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É o relatório.

O apelo não comporta acolhimento.

Demanda ajuizada à afirmação de que em 

27.03.2017 o autor foi vítima de comprovado acidente de 

trânsito, ocasião em que foi encaminhado ao nosocômio e 

diagnosticado com fratura dos metacarpos da mão, fato que o 

levou á realização de tratamento fisioterápico e de acupuntura, ao 

custo de R$ 1.591,66.

Assim, com lastro no que preconiza o art. 3º, III, 

da Lei nº 6.19474, com as alterações promovidas pela Lei nº 

11.945/09, postulou pelo recebimento da aludida quantia, no que 

foi atendido pelo digno Juízo da causa.

Não há se cogitar, por primeiro, em ocorrência de 

cerceamento de defesa, porquanto a lide, da forma como as 

partes se posicionaram, permitia o desfecho antecipado sem 

ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, eis que os elementos constantes dos autos propiciaram 

convencimento acerca da disputa travada. 

Como é cediço, o julgamento antecipado da lide, 

atendidas as determinações da lei, não importa em cerceamento 
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de defesa: “O julgamento antecipado da lide, quando a questão 

proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF  2ª 

Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 

5.6.95, negaram provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512).

Na hipótese, a realização de audiência para 

colheita do depoimento pessoal do autor seria inócua ao deslinde 

da controvérsia, frente aos demais elementos de convicção 

constantes do processo.

A exordial veio acompanhada do boletim de 

ocorrência de fls. 20/21, noticiando o acidente que se deu em 

27.03.2017, bem como instruída com a solicitação de internação 

no hospital em que foi realizado o atendimento de urgência, 

ocorrido na mesma data (fls. 22), documentação que se revela 

mais que apta a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito 

material (art. 373, I, do NCPC).

Às fls. 25 consta relatório médico emitido pelo 

ortopedista, Dr. Otávio Vita, recomendando o tratamento 

fisioterápico e de acupuntura.

Os gastos com o aludido tratamento se revelaram 

suficientemente comprovados às fls. 17/19, mediante recibos 
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assinados pela fisioterapeuta Letícia G. Rufino, com 

identificação de seu CPF e correspondente número de inscrição 

junto ao Conselho Regional de Fisioterapia - Crefito, além de 

expressa menção de que o pagamento dizia respeito à 

reabilitação do autor, mediante descrição de cada um dos 

serviços realizados.

Assim, queda devida a indenização securitária, 

fulcro no art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74, o que tornou 

desnecessários os óbices criados pela recorrente para a quitação 

do sinistro no âmbito administrativo.

No mais, tem-se que a Lei nº 8.441/92 modificou 

a forma de pagamento do seguro obrigatório, generalizando o 

direito à indenização para hipóteses em que não seja identificada 

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

(art. 7º).

Ademais, a Súmula 257, do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, estabelece que a indenização é devida, 

independentemente do pagamento do prêmio, revelando-se 

descabida a determinação contida no art. 17, §2º, da Resolução 

CNSP 332/2015.
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Por fim, nada há que ser modificado em relação à 

verba honorária advocatícia de sucumbência que, apesar de 

arbitrada no percentual máximo a que alude o art. 85, §2º, 

representa ínfima quantia que merecia, inclusive, majoração, 

caso houvesse irresignação recursal nesse sentido.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica 
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