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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
NEXO  DE  CAUSALIDADE.  COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

-  "Para  que  o  sinistro  seja  considerado  protegido
pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido
ocasionado pelo uso de veículo automotor".

-  “É  cabível  indenização  securitária  na  hipótese
excepcional  em  que  o  veículo  automotor  esteja
parado  ou  estacionado.  Para  isso,  todavia,  é
necessário  comprovar  que o  acidente  decorreu de
ação não provocada pela vítima, de forma culposa
ou  dolosa,  e  que  o  veículo  automotor  seja  causa
determinante  da  ocorrência  do  evento  danoso.
(RESP  1187311/MS)”.  (TJDF;  APC
2015.04.1.011914-5;  Ac.  979.292;  Sexta  Turma
Cível; Rel. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues; Julg.
26/10/2016; DJDFTE 18/11/2016)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 123.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta pela SEGURADORA

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A  contra a Sentença de

fls. 91/92v que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de

Cobrança ajuizada por GERALDO  ARAÚJO  FIGUEIREDO, condenando a

Promovida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete

reais  e  cinquenta  centavos), referente à “dano  anatômico  e/ou  funcional

definitiva parcial  e incompleta”,  50% x (25% de  R$ 13.500,00), acrescido de

correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a

contar da citação. Condenou, ainda, em custas e verba advocatícia, esta fixada

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 97/101), resumidamente, sustenta a falta

de nexo de causalidade entre o sinistro e o dano produzido. Alega que apesar

de haver ocorrido um acidente envolvendo veículo automotor, este não pode

ser  caracterizado  como  acidente  de  trânsito,  ante  a  dinâmica  dos  fatos

descritos no Boletim de Ocorrência (fl.  08).  Ao final,  pugna pela reforma da

Sentença para que seja reconhecida a ausência de cobertura, por se tratar de

um acidente atípico. 

Contrarrazões, fls. 106/107v, pela manutenção do decisum.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, fls.

114/119. 

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:
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Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,  como a  Decisão recorrida  ocorreu em  data anterior a

17.03.2016, à hipótese se aplicam os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, passo a análise do Recurso.

Extrai-se dos autos que o Promovente postulou o pagamento

do seguro obrigatório (DPVAT) por ter sofrido fratura  no  membro  superior

esquerdo, sobretudo na região distital da clavícula, com aumento das partes

moles adjacentes (CID 10 -  S42), resultando debilidade permanente parcial

incompleta no membro  superior esquerdo,  no percentual  de  50%, conforme

Laudo realizado  no  mutirão  (fls. 78/78v), em decorrência de um acidente

automobilístico ocorrido em 25.02.2014.

A Sentença condenou a Promovida a pagar o montante de R$

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), isto

é, 50% x (25% de R$ 13.500,00).

Pois bem.

Alega a Seguradora Apelante ausência de nexo causal entre o

acidente relatado e o dano produzido.

Sustenta  que  o  ocorrido  não  caracteriza  um  acidente  de

trânsito, mas, sim, uma fatalidade, envolvendo um veículo automotor, uma vez

que o automóvel estava estacionado quando o Apelado subiu no bagageiro do

mesmo, tendo o veículo descido e colidido com a calçada, motivo pelo qual a

vítima caiu de cima.

Sem razão à pretensão da Recorrente.
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O Seguro DPVAT foi criado pela Lei nº 6.194, de 19 de

dezembro de 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. 

Para  que  o  sinistro  seja  considerado  protegido  pelo  seguro

DPVAT,  é  imprescindível  que  ele  tenha  sido  ocasionado  pelo  uso  de

automotor. A indenização securitária é cabível na hipótese excepcional em que

o  veículo  automotor  esteja  parado ou estacionado.  Para isso,  é  necessário

comprovar que o  acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de

forma culposa ou dolosa, e que o veículo automotor seja causa determinante

da ocorrência do evento danoso. 

Nesse sentido:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SEGURO
OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  VEÍCULO  PARADO.
COMPROVAÇÃO  DE  NEXO  CAUSAL.  DEBILIDADE
PERMANENTE  PARCIAL  COMPLETA.  PERDA
ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UMA
DAS  MÃOS.  VALOR  PROPORCIONAL  À  INVALIDEZ.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 6.194/74. 1. O seguro DPVAT é
regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo no art.
5º  as  normas sobre  o  direito  à  indenização  do seguro
DPVAT.  O  pagamento  da  indenização  será  efetuado
mediante  simples  prova  do  acidente  e  do  dano
decorrente,  independentemente  da existência  de  culpa,
haja  ou  não  resseguro.  2.  É  cabível  indenização
securitária na hipótese excepcional em que o veículo
automotor esteja  parado ou estacionado.  Para isso,
todavia,  é  necessário  comprovar  que  o  acidente
decorreu  de  ação  não  provocada  pela  vítima,  de
forma culposa ou dolosa e que o  veículo automotor
seja  causa  determinante  da  ocorrência  do  evento
danoso.  (RESP 1187311/MS).  3.  Considerada  a  lesão
permanente  parcial  completa,  a  indenização  deve  ser
fixada em percentual  previsto para a perda de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos. Art. 3º, §1º,
I,  da  Lei  nº  6.194  de1974.  4.  Conforme  entendimento
pacífico  desta  Corte,  a  correção  monetária  da
indenização de seguro DPVAT incide a partir do evento
danoso. Súmula nº 474 do STJ. 5. Recursos conhecidos.
Parcialmente  provido o da ré e desprovido  o do autor.
(TJDF;  APC  2015.04.1.011914-5;  Ac.  979.292;  Sexta
Turma Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Divino  Vieira  Rodrigues;
Julg. 26/10/2016; DJDFTE 18/11/2016) 
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AÇÃO DE COBRANÇA.  PRELIMINAR SUSCITADA DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. MÉRITO.
SEGURO  DPVAT.  VEÍCULO  PARADO.  DANOS
DECORRENTES  DO  PRÓPRIO  VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  TERMO  INICIAL  DA
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA  DO  SINISTRO.
RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de matéria
em que carece o recorrente de interesse recursal.  "Para
que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro
DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado
pelo uso de  veículo automotor".  Na hipótese,  a falha
verificada na sua porta traseira, que resultou na queda da
autora, foi a causa determinante do dano por ela sofrido,
razão  pela  qual,  pertinente  o  pedido  de  indenização
securitária.  A  correção  monetária  da  indenização  do
seguro DPVAT deve incidir a partir da data do acidente
até o dia do pagamento. (RESP nº. 1.483.620/SC, julgado
sob  o  rito  dos  recursos  repetitivos).  (TJMG;  APCV
1.0701.13.035630-9/002;  Rel.  Des.  Edison  Feital  Leite;
Julg. 27/10/2016; DJEMG 07/11/2016) 

O nexo causal  é o vínculo entre a conduta e o resultado. A

indenização de seguro  obrigatório  se  torna devida  à  vítima  de  acidente  de

trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da

Lei nº 6.194/74. O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito,

nos termos do art. 373, I, do Novo CPC. 

A  representante  do  Parquet  identificou  bem  a  situação

delineada, tecendo, ainda, relevantes considerações, senão vejamos:

“Inobstante o acidente tenha acontecido em decorrência
do veículo estar em movimento ('descendo` do local em
que  havia  sido  estacionado),  o  Seguro  Obrigatório
acoberta,  até  mesmo,  sinistros  envolvendo  automóveis
parados,  desde  que  os  mesmos  tenham  sido
determinantes para a causa do dano, reconhecendo-se a
natureza de acidente de trânsito para tais ocorrências.

[…]

Ademais, ainda que se cogitasse que o Promovente teria
concorrido,  culposa  ou dolosamente,  para a  ocorrência
do  acidente  –  não  teria  acionado  o  freio  de  mão,  por
exemplo  -,  o  que  poderia  afastar  a  incidência  da
indenização, temos que a Seguradora Apelante, a quem
cabia o ônus de provar tal fato, nada demonstrou nesse
sentido”.

5



Apelação Cível nº 0000913-66.2014.815.0561

Em verdade, o que se observa dos autos é que a Apelante

procura  escusar-se  da  responsabilidade  do  pagamento  do  seguro  DPVAT,

obrigação prevista por norma impositiva.

Dessa forma, a irresignação da Recorrente não prospera.

Feitas tais considerações,  em  harmonia  com  o  parecer

Ministerial, DESPROVEJO  o Apelo,  mantendo  a  Sentença  em  todos  os

seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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