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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1016397-88.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é 

apelante ALEX PEDRO SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), 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 MARIA LÚCIA PIZZOTTI.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

Marcos Ramos

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1016397-88.2016.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Juízo de origem: 3ª Vara Cível
Apelante: Alex Pedro Santos Silva
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Classificação: Seguro obrigatório  Veículo automotor - Cobrança 

EMENTA: Seguro obrigatório – Veículo automotor – 
DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de 
indenização - Sentença de improcedência – 
Manutenção do julgado – Cabimento – Tentativa de 
intimação pessoal do autor, no endereço declinado na 
petição inicial, para que comparecesse à perícia 
agendada junto ao IMESC – Não localização do 
numeral no logradouro – Advogados intimados a se 
manifestar – Transcurso do prazo 'in albis' – Prova 
técnica declarada preclusa – Patronos que, diante 
disso, se limitaram a oferecer alegações finais – 
Insuficiência, para efeito de demonstrar fato que seria 
constitutivo do direito material – Inteligência do art. 
373, I, do NCPC – Complementação indenizatória não 
devida.

Apelo do autor desprovido.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de recurso de apelação interposto contra 

respeitável sentença que em ação de cobrança de diferença de 

indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor 

 DPVAT, ajuizada por Alex Pedro Santos silva em face de 

“Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A”, 

julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
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advocatícios, estes arbitrados por equidade em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça.

Aduz o autor que o julgado merece integral 

reforma à argumentação, em apertada síntese, de que a 

documentação médica que instruiu a inicial se mostra suficiente 

para evidenciar a invalidez parcial e permanente que o acomete. 

Sustenta a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 452/08, 

convertida na Lei nº 11.945/09, que tabelaram as indenizações 

securitárias derivadas do DPVAT. Por fim, defende que o maior 

valor indenizatório previsto nessa lei seja corrigido 

monetariamente, desde a edição daquela medida governamental.

Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a 

este relator.

É o relatório.

O apelo sequer comportaria conhecimento, na 

medida em que deixou de enfocar precisamente o motivo de a 

ação ter sido julgada improcedente, qual seja, o não 

comparecimento do autor à perícia médica agendada junto ao 

IMESC, o que gerou a preclusão da prova técnica.
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De qualquer forma, o reclamo não comporta 

acolhimento, com a máxima vênia.

O autor pleiteou pelo recebimento de diferença de 

indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor 

 DPVAT, fulcro na Lei nº 6.194/74, redação outorgada pela Lei 

nº 11.482/07, haja vista que em 22.05.2016 fora vítima de 

comprovado acidente de trânsito, mas que por conta disso acabou 

por receber apenas R$ 843,75, na esfera administrativa, reputada 

insuficiente.

Ao contestar o feito, porém, a ré defendeu a 

correção do pagamento já efetuado, a quitação total do montante 

e rechaçou a existência de direito ao recebimento de maior valor 

indenizatório.

O digno Magistrado da causa, então, com o fito 

de apurar a existência de eventual maior grau de invalidez 

permanente, determinou realização de perícia médica através do 

IMESC  fls. 191, com determinação no sentido de que o autor 

fosse pessoalmente intimado.

Ocorre que, uma vez expedida a carta de 

intimação ao mesmo endereço declinado na petição inicial, o AR 

retornou com informação negativa, haja vista a inexistência do 
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numeral naquele logradouro  v. fls. 195.

Seguiu-se, então, a intimação dos advogados 

constituídos, cuja publicação foi levada a efeito no DJE de 

06.10.2017  fls. 197, com pedido de dilação de prazo por mais 

30 (trinta) dias deferido pelo digno Juízo da causa às fls. 199, 

mas que transcorreu in albis, conforme certidão aposta às fls. 

201.

Sobreveio, na sequência, a r. decisão de fls. 202, 

que declarou preclusa a prova médico-pericial, sem que, contra 

ela, a parte autora tenha interposto qualquer tipo de recurso, já 

que se limitou a oferecer alegações finais  fls. 208/209.

Diante desse quadro, nada há que ser modificado 

no quanto decidido em primeiro grau, na medida em que, 

preclusa a prova pericial, o autor não logrou produzir competente 

demonstração acerca da existência da aludida invalidez 

permanente em maior grau, conforme exige a legislação de 

regência e o art. 373, I, do Código de Processo Civil, com a 

observação de que a singela documentação médica que instruiu a 

inicial não se presta a tanto.

Por derradeiro, em observância ao comando do 

art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

São Paulo

30ª Câmara de Direito Privado

honorária advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor da 

causa, respeitada a gratuidade de justiça já deferida em primeiro 

grau.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica 
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