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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001402-06.2008.815.0241
ORIGEM : Comarca de Monteiro
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE : Vicente de Paula da Silva
ADVOGADO : Sheila Taruza dos S Vasconcelos
APELADO : Itaú Seguros S/A
ADVOGADO : Samuel Marques Custodio de Albuquerque

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório –
DPVAT  –  Indenização  pautada  em  morte
decorrente de acidente de trânsito – Nexo
de causalidade entre o sinistro e o óbito do
cônjuge do requerente - Não comprovação -
Ausência de Boletim de Ocorrência – Prova
exclusivamente  testemunhal  –
Impossibilidade  no  caso  sub  examine  –
Ausência  de  outras  provas  documentais
capazes  de suprir  tal  omissão –  Ônus da
prova imputado à parte autora – Inteligência
do inc.  I  do  art.  333 do  CPC –  Juízo  de
improcedência mantido – Desprovimento do
Recurso.

-  Consoante preceitua o artigo 5º da Lei nº
6.194/94,  o  pagamento  da  indenização
relativa  ao  seguro  obrigatório  –  DPVAT,
será efetuado mediante a simples prova do
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acidente  e  do  dano  dele  decorrente,
independentemente da existência de culpa.
-  "In  casu",  não  logrou  a  parte  autora
demonstrar a ocorrência de sinistro coberto
pelo  seguro  obrigatório,  ônus  que  lhe  é
imputado, nos termos do inc. I do art. 333
do CPC. 
                            
− Em que pese o boletim de ocorrência não
se  apresentar  como  documento
imprescindível  a  comprovar  o  nexo  de
causalidade  entre  o  acidente
automobilístico  e  o  evento  morte,  não  há
nos autos outros documentos destinados a
cumprir  tal  desiderato e capazes de suprir
tal omissão.  

− A prova testemunhal,  por  si  só,  não se
mostra  suficiente  e  apta  a  comprovar  o
nexo causal entre a morte e o acidente de
trânsito, entrementes, quando não há outro
substrato  probatório  que  se  destine  a  tal
comprovação. 

− Uma vez  ausente  a  prova  do  nexo  de
causalidade  entre  a  morte  da  vítima  e  o
acidente  automobilístico,  incabível  o
pagamento do seguro DPVAT. 

V I  S T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, desprover o
recurso, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  187/191),
interposta  por  VICENTE  DE  PAULA  DA  SILVA, em  face  da  sentença
prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Monteiro (fls. 1179/184), a
qual, nos autos da “Ação de cobrança de Seguro – DPVAT”, proposta pelo ora
apelante,  em face da  ITAU SEGUROS S/A,  julgou improcedente o pedido
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inicial, por entender não comprovado o nexo de causalidade entre a morte da
vítima e o acidente automobilístico noticiado na inicial.

O autor, ora apelante, ingressou com “Ação
de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT”, aduzindo, em síntese, que
sua  esposa  faleceu  em  23/11/1989,  vítima  de  um  acidente  de  trânsito,
ocorrido no dia 13/11/1989, não tendo recebido administrativamente o valor
referente ao seguro DPVAT. Postulou, ao final, o pagamento de indenização,
a título de seguro obrigatório DPVAT, no importe de R$16.600,00 (dezesseis
mil e seiscentos reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. 

 
Junto  à  inicial,  acostou  documentos  (fls.

11/14).

Contestação às fls. 19/47.

Durante  a  instrução,  o  juiz  “a  quo”
concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias, para que o autor colacionasse aos
autos  o  Boletim  de  Ocorrência  Policial,  deixando  o  mesmo  transcorrer  tal
lapso, sem, contudo, proceder com a juntada (fls.113/115). 

As duas testemunhas arroladas pelo autor
foram  ouvidas  por  ocasião  da  Audiência  de  Instrução  e  Julgamento  (fls.
131/132).

Consta  nos  autos  (fls.168)  Termo  de
Renúncia  da  filha  da  vítima  ao  eventual  direito  à  indenização  ao  Seguro
Obrigatório DPVAT. 

O Juiz sentenciante julgou improcedente o
pedido  inicial  (fls.  179/184),  com  fulcro  nos  arts.  3º  e  5º,  ambos  da  Lei
6.194/74, por entender que não restou comprovado nos autos que a morte da
vítima foi decorrente de acidente de trânsito, face a ausência do Boletim de
Ocorrência Policial, deixando de condenar a parte promovente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, por ser o autor beneficiário
da justiça gratuita.

Irresignado, o promovente interpôs recurso
de apelação (fls.  187/191),  sob o argumento de que, uma vez deferindo o
Juízo “a quo” a produção de prova testemunhal, e sendo esta produzida em
sede de Audiência de Instrução e Julgamento,  tal  prova se afigura apta a
demonstrar o nexo causal entre o óbito e o acidente de trânsito, à guisa da
ausência do Boletim de Ocorrência.
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À  fl.194,  o  MM.  Juiz  de  primeiro  grau
recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando a intimação da parte
adversa  para  apresentar  sua  resposta,  ao  passo  que,  por  conseguinte,
determinou a imediata remessa dos autos a este Tribunal.

Contrarrazões  encartadas  às  fls.196/200,
na qual a apelada pugna pela manutenção da sentença prolatada, por seus
próprios fundamentos, diante da evidente falta de provas que emergem dos
autos.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fls.  207/211,  opinando  pelo
desprovimento do apelo. 

É o breve relatório. 

V O T O

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade
constantes  na lei  processual,  conheço  do  recurso  de apelação  e passo a
analisá-lo.

O principal ponto de irresignação recursal,
que  merece  apreciação,  diz  respeito  à  existência  de  nexo  causal  entre  a
morte da esposa do apelante e a ocorrência de sinistro coberto pelo seguro
obrigatório DPVAT. 

Feitas  tais  considerações,  tenho  que  o
recurso  aviado  não  merece  provimento,  mostrando-se  imperiosa  a
manutenção da sentença, porquanto resolveu a contenda de acordo com as
premissas fáticas e jurídicas aplicáveis à espécie. 

A  presente  lide  versa  sobre  indenização
decorrente  de  seguro  obrigatório  DPVAT,  que  se  caracteriza  por  ser  um
seguro  de  danos  pessoais  de  cunho  eminentemente  social,  com  regras
definidas  na  Lei  nº  6.194/74,  alterada  pelas  Leis  8.4441/92,  11.482/07  e
11.945/09.

O  mencionado  seguro  foi  criado  com  a
finalidade  de  amparar  as  vítimas  de  acidentes  causados  por  veículos
automotores  terrestres  ou  pela  carga  transportada,  cobrindo  os  danos
pessoais  decorrentes  de  invalidez  permanente  e  despesas  de  assistência
médica e suplementar, e indenizando os beneficiários da vítima em caso de
óbito.
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Compulsando os autos, infere-se que, muito
embora a parte apelante tenha sido intimada para acostar aos autos o Boletim
de Ocorrência do acidente, não o fez, limitando-se a pugnar pela produção de
prova testemunhal.

Extrai-se do caderno processual  que,  não
obstante  as  testemunhas  arroladas  tenham  afirmado  que  a  esposa  do
apelante faleceu vítima de acidente de trânsito, referida prova não se mostrou
suficiente  a  amparar  a  pretensão  deduzida  em juízo,  face  a  ausência  de
outros documentos capazes de corroborar a tese sustentada, a exemplo do
Laudo de Exame Cadavérico, da Portaria da Autoridade Policial. 

Em que pese o boletim de ocorrência não
se  apresentar  como  documento  imprescindível  a  comprovar  o  nexo  de
causalidade entre  a morte  e o acidente automobilístico,  não há nos autos
outros documentos destinados a cumprir tal desiderato e capazes de suprir tal
omissão.

A prova testemunhal, por si só, se mostra
frágil a cumprir tal mister, sendo insuficiente a comprovar o nexo causal entre
a morte da vítima e o acidente de trânsito, entrementes, quando não há nos
autos substrato probatório que se destine a tal comprovação.

Uma  vez  ausente  a  prova  do  nexo  de
causalidade entre a morte da vítima e o acidente automobilístico, incabível o
pagamento do seguro DPVAT.

A legislação pertinente à espécie refere que
o pagamento da indenização será efetuado mediante prova do acidente e do
dano  decorrente  (art.  5º  da  Lei  nº.  6.194/1974).  Assim dispõe o  caput  do
referido dispositivo:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado medi-
ante simples prova do acidente e do dano decorrente, in-
dependentemente  da  existência  de  culpa,  haja  ou  não
resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilida-
de do segurado. 

Em que  pese  afirme  o  apelante  que  sua
esposa MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS foi vítima de acidente
automobilístico em 13/11/1989, falecendo em 23/11/1989, não há nos autos
Portaria emitida pela Polícia Civil, muito menos o Boletim de Ocorrência ou
Laudo de Exame Cadavérico, aptos a comprovar que a morte foi decorrente
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de acidente automobilístico, sendo certo que a Certidão de Óbito, por si só, de
forma isolada, não se presta a tal finalidade, quando não esclarece em seu
teor que o acidente foi de trânsito.

No caso concreto, não consta nos autos o
boletim de ocorrência do acidente relatado à inicial, o que afeta o julgamento
procedente  da  demanda,  uma  vez  que  inexistente  comprovação  do  liame
causal entre a morte que vitimou a esposa do autor e a ocorrência do sinistro.

Nesse diapasão:

“TRÂNSITO.  AUSÊNCIA  DE  BOLETIM  DE  OCOR-
RÊNCIA E DE LAUDO MÉDICO EMITIDO PELO INS-
TITUTO MÉDICO LEGAL. CONCESSÃO DE APOSEN-
TADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA PELO
INSS.  ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
LASTREAR SENTENÇA  CONDENATÓRIA,  TAMPOU-
CO EVIDENCIAR NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPA-
CIDADE LABORAL E O AVENTADO, PORÉM INCOM-
PROVADO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA
RECURSAL LIMITADA  À  PRODUÇÃO  DE  PROVA
TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE COMEÇO DE PROVA POR ESCRITO A AUTORI-
ZAR A PRODUÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE
ORAL.  SENTENÇA MANTIDA.  RECURSO CONHECI-
DO  E  DESPROVIDO.  (TJSC,  AC  695648  SC
2009.069564-8, REL. CARLOS ADILSON SILVA, 4ª CÂ-
MARA  DE  DIREITO  CIVIL,  JULGAMENTO  EM
03/11/2010). 

AÇÃO DE COBRANÇA DE  DPVAT.  PRETENSÃO DE
ANULAÇÃO  DA SENTENÇA  PARA  PRODUÇÃO  DE
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL INSUFI-
CIÊNCIA DA PROVA PRETENDIDA À DEMONSTRA-
ÇÃO DO DIREITO ALEGADO - CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO OCORRÊNCIA.  APELAÇÃO DESPRO-
VIDA. (TJSP,  30ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, APELAÇÃO N.º 9108346-82.2006.8.26.0000,
RELATOR  ANDRADE  NETO, JULGADO  EM
10/08/2011,  PUBLICAÇÃO  EM  11/08/2011).  RES-
SALTE-SE QUE A  PARTE AUTORA  FOI  INTIMADA
PARA  A  PRODUÇÃO  DE  OUTRAS  PROVAS, MAS
PUGNOU  APENAS  PELA  PRODUÇÃO  DA  PROVA
ORAL. DESTA FEITA, NÃO COMPROVADO O NEXO
O CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSA-
DO AO AUTOR (INVALIDEZ PERMANENTE),  A  IM-
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  é  MEDIDA QUE  SE
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IMPÕE.  DIANTE DO EXPOSTO,  JULGO IMPROCE-
DENTE  O PEDIDO INICIAL.  CONDENO  O AUTOR
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCES-
SUAIS E HONORÁRIOS QUE FIXO EM R$ 800,00 (OI-
TOCENTOS REAIS), RESSALVADO O DISPOSTO NOS
ARTS. 11, PARÁGRAFO 2º, E 12 DA LEI 1.060/50. PU-
BLIQUE-SE.  REGISTRE-SE.  INTIMEM-SE.  GOIATU-
BA, 28 DE NOVEMBRO DE 2012. SABRINA RAMPAZ-
ZO DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO”.

“APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.  DPVAT.
MORTE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SEN-
TENÇA MODIFICADA. A fim de que incida o direito à
percepção da indenização decorrente do seguro obriga-
tório, é indispensável a existência de nexo causal entre o
acidente de trânsito e o evento morte. Ausência de bole-
tim de ocorrência e de qualquer documento que com-
prove  ter  a  vítima sofrido  acidente  de  trânsito.  Nexo
causal não comprovado entre o acidente e a morte da
vítima. Sentença modificada. Improcedência do pedido.
APELO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICA-
DO. (Apelação Cível Nº 70036951994, Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Mar-
ques Ribeiro Filho, Julgado em 18/08/2010)”. Grifei.

Destarte,  o  ônus  da  prova  nas  ações  de
cobrança de seguro DPVAT incumbe à parte  autora,  nos termos do artigo
333, I, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso concreto, aquela não
logrou êxito em comprovar as suas alegações, motivo pelo qual mantenho o
juízo de improcedência da demanda.

Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO  ao
apelo, e mantenho a sentença vergastada nos seus exatos termos. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (juiz  convocado,  para  substituir  a  Exma
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  09 de abril de
2015.
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Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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