
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃOACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0024786-67.2012.815.0011
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva 
APELANTES: Mércia Nunes Ferreira e outros (Adv. Emmanuel Saraiva Ferreira)
APELADO: Unibanco AIG Seguros S/ A (Adv. Rostand Inácio dos Santos)

APELAÇÃO. COBRANÇA  DE  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE 
ENTRE A MORTE DA VÍTIMA E O SINISTRO POR ELA 
SOFRIDO.  ARTIGO 373,  I,  DO CPC.  MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Consoante abalizada Jurisprudência, “Para que seja devido a 
cobrança  do  seguro  obrigatório,  necessário  que  a  vítima 
comprove, especificamente, que o dano sofrido sobreveio do 
acidente de trânsito, porquanto a prova frágil sobre o nexo de 
causalidade afasta o dever de indenizar. Inexiste cerceamento 
de  defesa  pelo  julgamento  antecipado  da  lide  (artigo  330, 
inciso I, do Código de Processo Civil), se o Magistrado colheu 
dos  autos  elementos  suficientes  para  formar  seu 
convencimento. Ademais, cabe ao juiz, ao analisar cada caso, 
decidir sobre a necessidade ou não da produção das provas”1.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de fl. 174.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Mércia  Nunes  Ferreira  e 

1 TJSC - AC: 84935 SC 2007.008493-5 -Rel. Fernando Carioni -3ª C. de Direito Civil – j. 13/09/2007.



outros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, proposta pelas partes ora 
recorrentes em desfavor do Unibanco AIG Seguros S/A. 

Na  decisão  recorrida,  o  douto  magistrado  a  quo julgou 
improcedente  o  pedido  formulado  na  inicial,  ao  fundamento  de  que  não  restou 
demonstrado  o  nexo  de  causalidade  entre  a  morte  do  genitor  das  apelantes  e  o 
acidente automobilístico por ele sofrido. Ao contínuo, condenou as promoventes em 
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios, com a ressalva do art. 12 
da Lei 1.060/50.

Inconformadas,  as  autoras  manejaram  recurso  alegando,  em 
suma, a comprovação, por meio das provas colacionadas, a exemplo do prontuário 
médico e das testemunhais, do nexo causal entre o acidente e a morte do seu genitor. 

Afirmam, ainda, que antes do sinistro a vítima levava uma vida 
normal, todavia, após o acidente, submeteu-se a diversos tratamentos médicos, não 
suportando, no entanto, as lesões decorrentes do sinistro, vindo a falecer. Ao final, 
pugna pelo provimento do recurso, para que a seguradora recorrida seja condenada 
a pagar a importância de R$ 13.500,00 em favor do polo autoral. 

Devidamente  intimado,  o  Unibanco  AIG  Seguros  S/A 
apresentou contrarrazões, destacando, dentre outros argumentos, o de que não há 
provas do nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima, pugnando, por 
derradeiro, pelo desprovimento do apelo e manutenção da decisão atacada.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação,  cumpre adiantar  que o recurso  apelatório interposto  não merece 
qualquer provimento, porquanto a sentença guerreada se afigura irretocável e isenta 
de vícios, estando, inclusive, em consonância com a mais abalizada Jurisprudência.

A esse  respeito,  exsurge  fundamental  registrar,  a  partir  da 
análise dos presentes autos, que o conjunto documental que instrui a peça inicial não 
se  afigura  hábil  à  comprovação  do  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente 
automobilístico relatado pelos autores e o falecimento de seu genitor. 

Vale  dizer,  inexiste  nos  autos  elementos  suficientes  para 



comprovar o nexo causal entre o óbito da vítima e o acidente automobilístico narrado 
na inicial, até porque da Certidão de Óbito (fl. 11) verifica-se como causa da morte: 
“Choque Cardiogênico, Insuficiência Cardíaca, HAS, Alcoolismo Crônico, Diabetes 
Mellitus Tipo 2, AVE”. 

Por  outro  lado,  é  oportuno  destacar  que  a  comunicação 
realizada por uma das autoras à 2ª Delegacia Regional de Policial Civil de Campina 
Grande/PB, resultando na emissão do Boletim de Ocorrência de fls. 23/24, somente 
ocorreu aproximadamente 03 (três) meses após o falecimento da vítima, não tendo o 
condão de provar o nexo de causalidade discutido nos autos, sobretudo, porquanto 
tal documento, como se sabe, é produzido de forma unilateral. 

Nesses  termos,  utilizando-se  do  princípio  do  livre 
convencimento  motivado  do  julgador  e  considerando  as  provas  produzidas, 
incluindo a  testemunhal  e  as  fichas  de  atendimento  ambulatorial,  entendo  que a 
decisão  a  quo,  repito,  mostra-se  acertada,  não  havendo  razão  para  sua  reforma, 
devendo  ser  mantido  o  posicionamento  de  que  os  documentos  anexados  “não 
ratificam que as sequelas provocadas pelo acidente foram as responsáveis pelo óbito 
do de cujus”.  

Acerca do tema, convém destacar precedentes desta Corte no 
sentido de que o recebimento da indenização securitária DPVAT está estritamente 
relacionado à demonstração de que o dano sofrido sobreveio de acidente de trânsito, 
vejamos: 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível.  Ação  de 
cobrança de seguro DPVAT c/c dano moral. Improcedência da 
pretensão deduzida – Morte. Ausência de provas quanto ao 
nexo  de  causalidade  entre  o  óbito  da  vítima  e  acidente 
automobilístico.  Ônus  do  autor  (Art.  333,  I,  do  CPC)  - 
Manutenção  da  sentença  -  Desprovimento.  -  Para  que  seja 
devida  a  indenização  securitária,  faz-se  necessário  que  se 
prove que o dano sofrido sobreveio do acidente de trânsito, 
porquanto a ausência de comprovação do nexo de causalidade 
afasta o dever de indenizar.  -  Não comprovado nos autos o 
nexo  de  causalidade  entre  a  morte  e  o  acidente 
automobilístico,  é  de ser  julgada improcedente a  pretensão 
manejada.  -  O  Código  de  Processo  Civil,  em  seu  art.  333, 
estabelece  que  incube  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos 
constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova 
dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 
autor.  -  Assim,  caberia  ao  apelante  fazer  prova  dos  fatos 
constitutivos  do  seu  direito  (art.  333,  I,  do  CPC),  vez  que 
"quod non est in actis, non est in mundo" (aquilo que não está 



nos autos, não existe no mundo), razão pela qual não procede 
a sua irresignação. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo 
Nº  00003554020148150191,  2ª  Câmara  Especializada  Cível, 
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 08-
03-2016) 

AGRAVO INTERNO  EM APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE 
COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT.  DEBILIDADE 
PERMANENTE  EM  DECORRÊNCIA  DO  SINISTRO. 
SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO 
MANEJA
DO  PELO  PROMOVENTE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO 
NEXO  DE  CAUSALIDADE  ENTRE  O  ACIDENTE  E  A 
DEBILIDADE  -  INEXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTO 
OFICIAL  QUE  ATESTE  A  RELAÇÃO  ENTRE  A 
DEBILIDADE  E  O  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO  - 
DEVER  PROBATÓRIO  IMPOSTO  À  PROMOVENTE  - 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  I  DO  CPC  -  ÔNUS  NÃO 
ATENDIDO  –  SUBLEVAÇÃO.  AUSÊNCIA  de  novos 
argumentos  aptos  a  modificar  a  decisão  atacada. 
desprovimento  do  agravo.  Destarte,  o  julgamento 
monocrático, ora vergastado, encontra respaldo no citado art. 
557, caput, CPC, segundo o qual, "o relator negará seguimento 
a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior  ".  Considerando 
que  a  parte  agravante  não  trouxe  subsídios  capazes  de 
modificar  as  conclusões  do  decisum  agravado,  o 
desprovimento  do recurso  é  medida  que  se  impõe.  (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000587320098150881, 
1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA  MARIA  DE 
FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 19-04-2016) 

A solução do litígio passa, pois, pela teoria da distribuição do 
ônus da prova, insculpida no art. 373, do CPC, que estabelece competir ao autor o 
ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito,  e  ao réu,  o  ônus de provar 
qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio 
dispositivo,  que  entrega  a  sorte  da  causa  à  diligência  ou 
interesse  da  parte,  assume  especial  relevância  a  questão 



pertinente ao ônus da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para 
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever 
de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há 
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não 
provar os fatos alegados e do qual  depende a existência do direito  subjetivo que 
pretende resguardar através da tutela jurisdicional.  Isto porque, segundo máxima 
antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso, 
mantendo nos demais termos a decisão recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso, 
nos termos do voto do Relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


