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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002030-45.2010.815.0331
ORIGEM: 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita 
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira 
APELANTE:  Silas  Santos  Vieira,  representado por  sua genitora,
Maria da Guia Santos de Lima
ADVOGADA: Rosa Fátima S. de Brum Lima
APELADO: MAPFRE - Seguros Gerais 
ADVOGADO: Samuel Marques Custódio de Albuquerque

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA
DE PROVA DOCUMENTAL. PARTE AUTORA/APELANTE QUE NÃO
PROVOU  OS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  SEU  DIREITO.
INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 333, INCISO I, DO CPC.
DESPROVIMENTO.

-  Inexistindo  nos  autos  prova  concreta  da  existência  da
debilidade permanente, exigida pela Lei Federal n. 6.194/74, é
mister  desprover-se  o  apelo  que  objetiva  receber  verba
indenizatória por acidente automobilístico – seguro DPVAT.

VISTOS, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
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provimento ao recurso de apelação. 

SILAS SANTOS VIEIRA, menor, representado por sua genitora,
Maria da Guia Santos de Lima, interpôs apelação nos autos da ação de
cobrança de seguro DPVAT ajuizada contra MAPFRE – SEGUROS GERAIS,
atacando sentença do Juiz da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita,
que julgou improcedente o pleito exordial, por entender que não restou
caracterizada a debilidade permanente asseverada pelo autor.

Historiam os autos que em 27/01/2010 o apelante foi vítima de
atropelamento por um veículo da Prefeitura de Cabedelo, quando conduzia
sua bicicleta, fato que resultou em debilidade permanente. 

O apelante busca a reforma da sentença, aduzindo que o laudo
do exame de corpo de delito anexado aos autos, por si só, tem o condão
de garantir-lhe o direito de receber o seguro DPVAT.

Contrarrazões pela manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre mérito do recurso.

É relatório.

               VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
          Relator

Em se tratando de seguro obrigatório  DPVAT, nos termos do
artigo 3º da Lei n. 6.194/74, o pagamento será devido no caso de morte,
invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares.
Para tanto, deverá a parte comprovar o dano sofrido em decorrência do
acidente automobilístico. 

Nesse sentido, Domingos Afonso Kriger Filho, ao discorrer sobre
o seguro obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários de veículos
automotores de vias terrestres, esclarece o seguinte: 

O pagamento da indenização é efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano dele decorrente - o que se dá com a juntada do
boletim  de  ocorrência  policial,  atestado  de  óbito,  laudo  pericial
atestando  a  invalidez,  notas  fiscais  de  internação  hospitalar  e
despesas  de  medicamentos  -  independentemente  da  apuração  de
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culpabilidade dos envolvidos, (…).1 

Sobre  o  tema,  Wladimir  Valler,  citado  por  Arnaldo  Rizzardo,
destaca que: 

Nenhum outro documento, que as Sociedades Seguradoras costumam
solicitar, com evidente intuito de dificultar ou retardar o pagamento
das  indenizações,  tais  como:  a)  prova  do  bilhete  do  seguro;  b)
habilitação do motorista; c) certificado de propriedade do veículo; d)
laudo pericial; e) exame de corpo de delito; f) exame necroscópico,
etc., precisam ser fornecidos pelos interessados, uma vez que o que
se exige é a simples prova com a certidão da autoridade policial sobre
a ocorrência.  O dano decorrente,  ou seja,  a morte ou a invalidez
permanente se comprova com a certidão de óbito ou com o relatório
do  médico  -  assistente  atestando  o  grau  de  invalidez,
respectivamente.2 

No caso dos autos, apesar de o apelante demonstrar que houve
o acidente (f. 15/20), não trouxe provas da invalidez permanente, uma
vez que, no Laudo Traumatológico de f. 20, ao responder ao Quesito 4º, o
Perito  afirmou  que  o  acidente  não  deixou  na  vítima  debilidade
permanente, mas apenas uma cicatriz na face superior da perna
direita. 

O pagamento da indenização,  nos valores mínimo,  médio ou
máximo previstos, será devido no caso de invalidez permanente, condição
que não se verifica no caso, pois se constatou apenas deformidade física
na  perna,  e  não  sua  incapacidade  para  desempenho  das  atividades
habitualmente desenvolvidas. 

Como cediço, é regra básica do sistema probatório a de que
quem alega um fato deve prová-lo. No caso do autor, os fatos que lhe
cabe provar são os constitutivos do seu direito, ex vi do art. 333, inciso I,
do Código de Processo Civil. 

Humberto  Theodoro  Júnior,  na  obra  "Curso  de  Direito
Processual Civil”, afirma que:

Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não
é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um
meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato
probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo,
destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se

1 In O contrato de seguro no direito brasileiro, São Paulo: Frater et Labor, 2000, p. 150). 

2 In A reparação nos acidentes de trânsito. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 236. 
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sabe,  como Couture,  que “provar  é demonstrar  de algum modo a
certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação”.3

Nesses termos, alegada a invalidez do apelante caberia a ele
trazer provas que evidenciassem sua afirmação, não podendo apresentar
meras alegações da ocorrência de sequelas irreversíveis, as quais não são
suficientes para permitir o pagamento da indenização almejada, diante da
inexistência  de  prova  da  sua  ocorrência,  especialmente  quando  tenta
escudar-se em um atestado médico particular (f. 108/108v), o qual destoa
do laudo de f. 20, emitido pelo Instituto de Polícia Científica. 

Eis  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  em caso
análogo:

AÇÃO DE COBRANÇA.  SEGURO OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  INTELIGÊNCIA  DA  LEI
6.194/74.-  A  não  comprovação  da  invalidez  permanente
impede o deferimento da pretensão de indenização referente
ao seguro obrigatório. É regra básica do sistema probatório a
de que quem alega um fato deve prová-lo. No caso do Autor,
os  fatos  que  lhe  incumbe  provar  são  os  que  forem
constitutivos do seu direito,  nos termos do art.  333,  I,  do
Código de Processo Civil.4 

E do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  INDENIZAÇÃO  DO  SEGURO  OBRIGATÓRIO
DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE  DECORRENTE  DE  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. Ausência de prova que permita inferir pela
incapacidade  da  parte  autora  decorrente  de  acidente
automobilístico,  mormente  quando  o  laudo  apresentado
indica debilidade permanente leve e, ainda, consta resposta
negativa quanto ao quesito sobre incapacidade permanente
para o trabalho.5

3 Volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento - Editora Forense, Rio de
Janeiro, 39ª edição, 2003, p. 376.

4 Processo n.  1.0024.08.082813-0/001(1),  Relatora:  CLÁUDIA  MAIA,  Julgamento:  02/04/2009,  Publicação:
18/05/2009. 

5 Processo  n.  71002289296,  Relator:  Luís  Francisco  Franco,  Julgamento:  08/10/2009,  Publicação:  DJ
15/10/2009. 
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Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a sentença fustigada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Renumerem-se  os  autos  a  partir  das  f.  83  (Laudo
Traumatológico (Sanidade física).

Presidiu  a  Sessão  a  Excelentíssima  Desembargadora
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à
Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A.
D.  FERREIRA) e  os  Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA
FILHO  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Excelentíssimo  Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA
RAMOS) e GUSTAVO LEITE URQUIZA (Juiz de Direito Convocado,
em  substituição  ao  Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de dezembro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator


