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A C Ó R D Ã O
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Relatora : Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante      :            João Roseno de Lima
Advogado : Stelio Timotheo Figueiredo
Apelado       :            Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Advogado :           João Alves Barbosa Filho

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. NEXO 
DE  CAUSALIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

- Ainda que o caput do art. 5° da Lei n° 6.194/74 condicione o 
pagamento  do  seguro  obrigatório  à  existência  de  simples 
prova  do  acidente  e  do  dano  dele  decorrente,  impõe-se  a 
improcedência  do  pedido  indenizatório  se  não  restar 
comprovado o nexo de causalidade entre a debilidade e o 
sinistro.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Terce i ra  Câmara  Cível  do  Egrégio 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por   João Roseno de 
Lima contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Caiçara, nos autos da 
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizada em face da Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000157-53.2013.815.0121    1 



O juízo de primeiro grau às fls. 88/92, julgou improcedente o 
pedido, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, o que mais do s autos consta e do livre convencimento 
que formo, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL condenando o 
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no 
montante  de  10%  sobre  o  valor  da  causa,  valendo  ressaltar  que  o 
requerente é beneficiário da AJG nestes autos, nada mais endo por ele 
devido, portanto.”    
 
Em suas  razões  (fls.  101/104),  o  Autor/Apelante  alega  que 

“todos os documentos são uniformes quanto ao fato do acidente ter ocorrido em 
17/03/2012,  que  ocasionou  a  lesão  no  membro  inferior  esquerdo,  que  resultou 
invalidez permanente na marcha, na flexão do joelho e redução da força da perna 
esquerda”,  havendo portanto  nexo  de  causalidade entre  as  lesões  sofridas  e  o 
acidente.  Ao final,  pugnou pelo provimento recursal,  julgando-se procedente o 
pedido exordial,  “condenando a  recorrida/ré  ao pagamento de  indenização do seguro  
DPVAT  no  valor  de  R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais)  OU,  
SUCESSIVAMENTE, que condene ao pagamento do seguro no valor correspondente a  
debilidade permanente na função da marcha, no valor previsto na Tabela inserida na Lei n.  
6.194/74, em R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais),  conforme a lesão  
sofrida”,  bem como a condenação em honorários advocatícios no percentual  de 
20% (vinte por cento).

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  110/117,  refutando  os 
argumentos do recorrente.

Parecer Ministerial encartado às fls. 129/133, opinando pelo 
desprovimento do recurso.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

O Seguro DPVAT foi criado pela Lei nº 6.194, de 19.12.1974, 
com o objetivo de garantir às vítimas de acidentes causados por veículos, ou por 
suas cargas, indenizações em caso de morte ou invalidez permanente, bem como o 
reembolso de despesas médicas. 

Com  efeito,  de  um  simples  cotejo  das  alegações  e  dos 
elementos probatórios trazidos aos autos, facilmente se percebe a fragilidade da 
pretensão material perseguida pelo Autor.

Na exordial, afirma o Recorrente que foi vítima de acidente 
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de trânsito ocorrido em 17 de março de 2012,  do qual  lhe resultou debilidade 
permanente na marcha, na flexão do joelho e redução da força da perna esquerda.

Para a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente 
ocorrido e as lesões sofridas o autor colacionou apenas o boletim de ocorrência 
policial (fls. 12/12v), o boletim de acidente de trânsito (fls. 20/20v) e foi realizado 
exame pericial cujo laudo traumatológico encontra-se acostado à fl. 67.

Em  que  pese  os  argumentos  do  recorrente,  entendo  que 
apesar de demonstrada a ocorrência do acidente, não restou comprovado o nexo 
de causalidade entre o sinistro e as lesões sofridas, pois como bem asseverou o 
juízo sentenciante, “o boletim de notícia crime colacionado aos autos (fl.12), que nem  
mesmo encontra-se assinado, não basta para comprovar que o dano sofrido (lesões descritas  
no  laudo)  decorreu  efetivamente  do  acidente  mencionado  às  fls.  12,  uma  vez  que  em  
nenhum momento ficou descrito no relatório de ocorrência policial quais foram as lesões  
sofridas pela vítima”.

O  laudo  traumatológico  acostado  ao  caderno  processual 
(fl.67) foi emitido em  02/10/2013 e observando tal documento, verifico que ele faz 
referência a um laudo do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 
Lucena, emitido em 07/04/2013, aproximadamente um ano após o acidente, que 
sequer encontra-se encartado aos autos.

Desta forma, o laudo apresentado à fl. 67, não se configura 
em  documento  idôneo  à  comprovação  da  invalidez  do  Demandante,  pois  foi 
emitido mais de um ano e meio após a data em que o acidente teria ocorrido, não 
sendo apropriado para demonstrar  o  nexo causal  entre o acidente e  a suposta 
debilidade permanente do Apelante.

Partilhando do mesmo entendimento do parecer ministerial:

“(...) nestes autos, nada há que possa demonstrar, tampouco 
com a certeza que o expediente requer,  que a  vítima foi  mesmo lesionada em 
decorrência de acidente causado por veículo automotor de via terrestre ou por sua 
carga” (fls. 131/132).

Destarte,  ainda  que o  caput  do  art.  5.°  da  Lei  n°  6.194/74 
condicione o pagamento da indenização à existência de simples prova do acidente 
e do dano dele decorrente, verifica-se que os documentos aqui colacionados não se 
prestam a tal desiderato, pois não estabelecem um nexo de causalidade entre a 
debilidade e o sinistro.

Nesse sentido:
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PROCESSUAL  CIVIL  -  COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT  - 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  NEXO  DE 
CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A 
DEBILIDADE  APRESENTADA  -  PEDIDO  REJEITADO  - 
SENTENÇA MANTIDA. 1.  Não restando comprovado o nexo de 
causalidade  entre  o  acidente  automobilístico  e  a  debilidade 
apresentada,  porquanto  o  laudo  médico  do  IML  apresentado 
revelou-se  imprestável  para  tal  mister,  a   improcedência  do 
pedido por ausência de prova é medida que se impõe. In casu, a 
parte  autora  sequer  pugnou  pela  produção  de  prova  pericial, 
fundamental  a  embasar  o  julgador  com  parâmetros  seguros  à 
elucidação dos fatos versados na lide, ao revés, asseverou que para 
o  pagamento  da  indenização  garantida  pelo  DPVAT  bastava  a 
"simples prova do sinistro". Destarte, aplicável à espécie a regra 
geral segundo a qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 
fato constitutivo do seu direito. Inteligência do artigo 333, inciso I, 
do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. 
(TJDF – 200403101565 20APC, Rel. J. J. Costa Carvalho, 2ª T.Cív., DJ 
02/08/2005, p. 103)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE 
TRÂNSITO.  DPVAT.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  NÃO 
COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Ainda que o `caput¿ do art. 5° 
da Lei n° 6.194/74 condicione o pagamento do seguro obrigatório à 
existência de simples prova do acidente e do dano dele decorrente, 
impõe-se  a  improcedência  do  pedido  indenizatório  se  não  restar 
comprovado o nexo de causalidade entre a debilidade e o sinistro.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00000934220098150781,  1ª  Câmara Especializada Cível,  Relator  DES 
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 07-10-2014)

Saliente-se, por oportuno, que o próprio Código de Processo 
Civil dispõe que compete ao Autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu 
direito (art. 333, I). Desse modo, o poder instrutório conferido aos juízes em busca 
da verdade dos fatos coligidos ao processo, não pode substituir o ônus de prova 
imputado aos demandantes na afirmação de seus direitos.

Apropriada  ao  tema  é  a  lição  do  eminente  processualista 
Nelson Nery Júnior, in “Código de Processo Comentado”, 6ª ed., p. 696: O ônus da 
prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação 
da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele 
não se desincumbiu. 

Logo, não se desincumbindo o Recorrente do ônus da prova 
quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I, do CPC), impõe-se, in  
casu, o reconhecimento da improcedência do pedido inaugural em todos os seus 
termos. 
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Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO, mantendo na íntegra a sentença vergastada. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de abril 
de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além da Relatora, os Exmos. Juízes Convocados João Batista Barbosa e 
Vanda Elisabeth  Marinho.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso 
Gouveia, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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