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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1021077-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

DANIEL ROZENDO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA 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 1021077-49.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 16ª Vara Cível Central
Apelante: Daniel Rozendo de Freitas
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência 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 – Arguição acerca 
da inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 
340/06, convertida na Lei nº 11.482/07, com pretensão 
de recebimento de correção monetária e juros de mora 
sobre a importância já recebida na esfera 
administrativa – Inconsistência jurídica – 
Pronunciamentos do Colendo Órgão Especial deste 
TJSP e do Egrégio STJ a respeito da matéria – 
Observância – 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 Daniel Rozendo de Freitas em face de 

“Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A”, julgou 

improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados por equidade em 10% sobre o valor 
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atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça.

Aduz o autor que o julgado merece parcial 

reforma à singela argumentação, em apertada síntese, que reúne 

direito de receber correção monetária desde o evento danoso e de 

juros contados da citação, relativamente à indenização já deferida 

no âmbito administrativo, pois há equívoco na interpretação da 

Medida Provisória nº 340/06.

Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a 

este relator.

É o relatório.

O apelo não comporta acolhimento.

Conforme se nota pela simples leitura do relatório 

acima, o autor não se insurge contra o conteúdo da respeitável 

sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de 

diferença de indenização fundada no seguro DPVAT, haja vista 

que a perícia médica, produzida sob as garantias do 

contraditório, concluiu que é portador de invalidez parcial e 

permanente no grau de apenas 18,75%, assim como que o 

montante já deferido na esfera administrativa, de R$ 2.531,25, se 

mostrou mais que suficiente, nos termos da Lei nº 11.482/07.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

São Paulo

30ª Câmara de Direito Privado

Se limita a combater a legitimidade e a 

constitucionalidade da Medida Provisória nº 340/06, convertida 

nessa última Lei, para efeito de postular pelo recebimento de 

correção monetária e de juros moratórios sobre esse valor.

Sem razão, no entanto.

É que, no âmbito deste Colendo Tribunal de 

Justiça, a matéria se encontra pacificada por força de 

pronunciamento do Egrégio Órgão Especial no julgamento da 

Arguição de Inconstitucionalidade nº 0285781-60.2010.

Assim a ementa: “Incidente de 

Inconstitucionalidade suscitado pela 31ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde é 

sustentada a inconstitucionalidade da Lei nº 11.482/07, desde a 

sua origem, ao fundamento segundo o qual a Medida 

Provisória que a originou (MP nº 340/06) não atende aos 

pressupostos de relevância e urgência do art. 62, 'caput', da 

Constituição Federal. Arguição rejeitada. Vício de origem não 

ocorrente. “Os requisitos constitucionais legitimadores da 

edição de medidas provisórias, vertidos em conceitos jurídicos 

indeterminados de 'relevância e urgência' (art. 62, da CF), 

apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder 
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Judiciário, por força das regras da separação de Poderes. 

Relevância e urgência justificadas pela necessidade de 

instituição de mecanismos que contribuam para a elevação da 

concorrência entre os agentes econômicos. Indenização 

securitária incidente sobre as indenizações de DPVAT.” (TJSP 

 Arguição de Inconstitucionalidade nº 

0285781-60.2010.8.26.000  Órgão Especial  Relator 

Desembargador OTÁVIO HELENE  j. 16.3.2011)

No mais, oriento-me por recentes julgados do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em casos análogos 

entendeu pela legalidade quanto aos novos valores indenizatórios 

decorrentes do seguro obrigatório - DPVAT: “É verdade que 

com a edição da Lei nº 11.482/07 (que alterou os artigos 3º, 4º, 

5º e 11 da Lei nº 6.194/74), para os acidentes ocorridos a partir 

de 29.12.06, o valor da indenização passou a ser certo e 

dividido simultaneamente em cotas iguais, entre o cônjuge ou 

companheiro (50%) e os herdeiros (50%).” (STJ  REsp nº 

773.072-SP  Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO  

j. 16.09.10)

Nada há, portanto, que ser deferido a título de 

complementação indenizatória.
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Por fim, em observância ao art. 85, § 11, do 

Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia 

da sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, 

respeitada a gratuidade de justiça já concedida em primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

 

MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica 
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