
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0005562-50.2014.815.0181.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Guarabira.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.
ADVOGADO: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda.
APELADOS: Edynadja de Figueiredo Teotônio e Edilene Guedes Teotônio.
ADVOGADO: Ana Cristina de Oliveira e Janael Nunes de Lima.

EMENTA:  COBRANÇA. SEGURO  DPVAT.  ÓBITO  DECORRENTE  DE
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO. AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO  ESSENCIAL.  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA  NÃO  COLACIONADO  AOS  AUTOS.  DESNECESSIDADE.
MORTE  DECORRENTE  DO  ACIDENTE  COMPROVADA  PELOS  LAUDOS
CADAVÉRICOS. PROVA DO FATO E NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE
INDENIZAR.  ALEGAÇÃO  DE  POSSIBILIDADE  DE  EXISTÊNCIA  DE
OUTROS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.  SÚMULAS  43  E  426  DO  STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e
do  dano  decorrente,  independentemente  da  existência  de  culpa,  haja  ou  não
resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado (art. 5º, da Lei
nº 6.194/1974).

2.  É  desnecessária  a  apresentação  de  Boletim  de  Ocorrência  quando  a  parte
comprova, mediante outros documentos, a ocorrência do acidente de trânsito e o
óbito dele decorrente.

3. Nos termos da Lei nº 11.482/2007, que alterou o Art. 3º, I, da Lei nº 6.194/74, o
valor da indenização em caso de morte é de R$ 13.500,00.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0005562-50.2014.815.0181, em que figuram como Apelante a  Mapfre Vera
Cruz Seguradora S/A e Apeladas  Edynadja de Figueiredo Teotônio e Edilene
Guedes Teotônio.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o Relator, em conhecer  da Apelação e negar-lhe
provimento. 

VOTO.

Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A interpôs Apelação contra a Sentença,
f. 76/80, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira,  nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT,  em face dela intentada por  Edynadja de



Figueiredo Teotônio e Edilene Guedes Teotônio, que julgou procedente o pedido,
condenando-a  ao  pagamento  da  quantia  de  R$  27.000,00  às  Apeladas,
correspondente à indenização do seguro DPVAT, na condição de únicas herdeiras
de  Edmilson  Guedes  Teotônio  e  Jocélia  de  Figueiredo  Teotônio,  falecidos  em
decorrência de acidente automobilístico, montante a ser acrescido de juros de 1% ao
mês  a  partir  da  citação  e  correção  monetária  desde  o  sinistro,  bem  como  ao
pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados no percentual
de 10% sobre o montante condenatório.

Em  suas  razões,  f.  89/97,  pugnou  pela  reforma  da  Sentença  e  pela
improcedência do pedido, sustentando a inexistência do nexo de causalidade, ante a
ausência de Boletim de Ocorrência que comprove que o acidente automobilístico
efetivamente  ocorreu,  bem  como  ao  argumento  de  que as  Apeladas  não
demonstraram serem as únicas herdeiras dos falecidos,  ou, subsidiariamente,  para
que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação e os juros
da citação.

Contrarrazoando,  f.  122/128,  as  Apeladas  afirmaram que a  ausência  de
Boletim de Ocorrência não tem o condão de acarretar a improcedência do pedido,
haja vista que, em seu dizer, as demais provas constantes dos autos são capazes de
demonstrar o nexo causal entre o acidente e a morte das vítimas.

Alegaram que, tendo seus genitores falecido no mesmo acidente e sendo
elas suas únicas filhas, possuem direito ao recebimento da indenização securitária
do DPVAT no limite máximo previsto na legislação, para cada óbito, pugnando, ao
final,  pelo  desprovimento do Recurso  com a manutenção incólume da Sentença
guerreada.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  f.  134/136,  opinando  pelo
conhecimento  e  desprovimento  da  Apelação,  por  entender  que  o  quantum
indenizatório foi corretamente arbitrado pelo Juízo.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, pelo que, presentes os
requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

As Apeladas comprovaram que seus genitores faleceram em decorrência do
acidente  de  trânsito  ocorrido  em  13  de  fevereiro  de  2014,  consoante  restou
consignado  nos  Laudos  Cadavéricos  confeccionados  pelo  Instituto  de  Polícia
Científica  do  Departamento  de  Medicina  Legal  da  Secretaria  de  Estado  de
Segurança e Defesa Social, f. 21/34, ficando preenchida a exigência do art. 5º, da
Lei nº. 6.194/741, havendo, portanto, nexo causal, sendo desnecessária a exigência
da  apresentação  do  Boletim  de  Ocorrência,  entendimento  consonante  com  a
jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios2.

1 Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente,  independentemente  da  existência  de  culpa,  haja  ou  não  resseguro,  abolida  qualquer
franquia de responsabilidade do segurado. 

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  ordinária  de  cobrança  de  cobertura  securitária.  DPVAT.  Acidente
automobilístico.  Sentença  que  julga  parcialmente  procedente  pedido  inicial  determinando  o
pagamento proporcional da indenização. Apelação 1. Seguradora. Alegação de ausência documento
essencial.  Boletim  de  ocorrencia.  Desnecessidade.  Juntada  de  outros  documentos  que



Deve ao caso ser aplicada a Lei n.º 11.945/2009, que, dando nova redação
ao art. 3º, §1º, I, da Lei 6.194/74, preceituou, para os casos de morte, que o seguro
seria pago no seu valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Verifica-se,  da  análise  das  Certidões  de  Óbito,  f.  19  e  f.  20,  que  os
falecidos eram casados e possuíam duas filhas, ora Apeladas, portanto, suas únicas
herdeiras necessárias.

Argumentou o Apelante, de forma genérica, que as Apeladas não eram as
únicas legitimadas a receber a indenização, não tendo apresentado o mínimo de
prova a respeito de existência de outros herdeiros do falecido.

O  ônus  da  prova  cabe  a  quem  alega,  preceito  primordial  do  sistema
probatório adotado no CPC, e o destinatário da prova é o Juízo, sendo indevido o
requerimento constante da Apelação para que seja verificado se as Apeladas são as
únicas beneficiárias do seguro DPVAT.

Por fim, constata-se que o juízo aplicou corretamente o valor indenizatório, e
fixou os juros e a correção monetária conforme as Súmulas n.º 433 e 4264 do STJ,
portanto irretocável a Sentença quanto ao mérito.

Posto isso, conhecido o Recurso, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,

comprovam  a  ocorrência  de  acidente  automobilístico. Vinculação  da  indenização  ao  salário
mínimo- possibilidade. Pretensão de alteração da base de cálculo da fixação do salário mínimo para
que  esta  seja  a  da  data  do  sinistro.  Possibilidade.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.
Apelação  2.  Inconformismo  parte  autora  pretensão  de  majoração  do  valor  fixado  à  titulo  de
indenização  para  o  montante  máximo devido.  Impossibilidade.  Invalidez  permanente  aferida  em
15%.  Indenização proporcional  ao  grau  de  incapacidade aferido em laudo pericial.  Ausência de
demonstração de invalidez em grau maior do que aquele apontado no laudo. Precedentes do egrégio
Superior Tribunal de justiça. Incidência da Súmula nº 474 do STJ. Pretensão de adoção do valor do
salário  mínimo  vigente  na  época  da  liquidação  do  sinistro.  Impossibilidade.  Honorários
sucumbenciais. Valor adequado. Correção monetária a partir da data da edição da MP 340/2006.
Impossibilidade.  Incidência  Súmula  nº  43  STJ  recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJPR;  ApCiv
0952386-6;  Londrina;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  José  Sebastiao  Fagundes  Cunha;  DJPR
06/06/2013; Pág. 176)

APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO
SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  INVALIDEZ  PERMANENTE.  AGRAVO  RETIDO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER S/A NA DEMANDA. No tocante ao pedido
de inclusão da seguradora líder na forma litisconsorcial, o mesmo deve ser indeferido, sob pena de
violação ao art. 6º do CPC. Mérito. Ausência de boletim de ocorrência. Nexo de causalidade. No
caso  dos  autos,  a  parte  autora  não  juntou  o  boletim  de  ocorrência,  contudo  os  outros
documentos  anexados  na  demanda  comprovaram o  nexo  de  causalidade  entre  a  invalidez
permanente  e  o  acidente  automobilístico  narrado  na  inicial. [...]  (TJRS;  AC  343951-
44.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Gelson  Rolim  Stocker;  Julg.
31/10/2012; DJERS 09/11/2012)

3 STJ:  Súmula nº  43 -  Incide correção monetária  sobre dívida por  ato ilícito  a  partir  da data  do efetivo
prejuízo.

4 STJ: Súmula nº 426 - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.



conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


