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ACÓRDÃO
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Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho  
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Advogado: Rostand Inácio dos Santos – OAB/PB nº 18.125-A
Apelado : Givanildo José da Silva
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  SENTENÇA  PROCEDENTE  EM  PARTE.
SUBLEVAÇÃO  DA PROMOVIDA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  DANO  E  NEXO  CAUSAL
DEMONSTRADOS.  DEBILIDADE  PERMANENTE
CONFIGURADA.  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA
ELABORADO POR AUTORIDADE COMPETENTE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DOCUMENTOS
QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
PROVAS  SATISFATÓRIAS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

-   O documento  público  emitido  por  autoridade
competente goza  de  presunção  juris  tantum de
veracidade, apenas refutada por provas consistentes
em sentido contrário.
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- Mantém-se a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos,  quando  o  magistrado,  sopesando  o
conjunto  probatório  existente  nos  autos,  julgou
procedente  em parte  o pedido inicial,  devendo ser
negado, por conseguinte, o inconformismo da parte
apelante.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

Givanildo José da Silva interpôs a presente Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório, pleiteando o recebimento de indenização a título
de  Seguro DPVAT, em face de Bradesco Cia de Seguros S/A, em decorrência de
acidente  automobilístico  ocorrido  no  dia  13  de  maio  de  2012,  do  qual  resultou
debilidade permanente.

Devidamente citada, a Bradesco Cia de Seguros S/A
ofertou contestação, fls. 17/38, no qual refutou os termos da exordial, postulando pela
total improcedência dos pedidos.

Termo de audiência, fls. 86/87.

Laudo elaborado à fls. 93 e 93V.

Termo de audiência, fl. 94.

O Magistrado  a quo, fls. 115/120, julgou procedente,
em parte, o pedido contido na exordial, consignando os seguintes termos:

(…)  JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido,
para condenar a promovida ao pagamento do seguro
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postulado,  no  valor  correspondente  a  R$  4.725,00
(quatro  mil,  setecentos  e  vinte e  cinco reais),  valor
sobre o qual deverão incidir juros (1% a.m. na forma
do C.C.) da citação e correção monetária (INPC)  a
partir  do  ajuizamento  da  ação,  acrescidos  de
honorários  advocatícios  à  razão de  20% (vinte  por
cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  consoante
cálculos em anexo.

Inconformada,  a  Bradesco  Cia  de  Seguros  S/A
interpôs APELAÇÃO,  fls.  124/129,  e,  nas  suas  razões, faz  um  resumo  fático  da
demanda, suscitando,  a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o
acidente e o dano dele decorrente. 

 
Contrarrazões,  fls.  153/156,  nas  quais  rechaçou  os

argumentos suscitados na peça recursal, postulando pelo desprovimento da presente
irresignação.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  162/164,  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso apelatório.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  se  a
parte autora logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade existente entre  o
acidente e a debilidade que lhe foi acometida.

Como cediço, o Seguro DPVAT - Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre,  criado pela
Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, tem por finalidade dar cobertura a danos
pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via  terrestre,  compreendidas  as
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indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. As
indenizações advindas do referido seguro devem ser quitadas independentemente
de verificação de culpa, identificação do veículo ou de outras apurações, tornando-se
legítimas em caso da existência de vítimas transportadas ou não. 

Desse modo, para que o pagamento da indenização
do  DPVAT  seja  deferido,  necessário  não  apenas  a  comprovação  da  morte  ou
invalidez  permanente  do  acidente  com  veículo  automotor  e  da  qualidade  de
beneficiário, mas, também, a demonstração da ocorrência do referido acidente e do
nexo entre este e a invalidez, os quais, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/74, são
considerados requisitos indispensáveis para o ressarcimento pleiteado.

Quanto a este aspecto, a promovida aventou em suas
razões  recursais,  a  ausência  de  comprovação  do  nexo  de  causalidade,  ao
fundamento de que o boletim de ocorrência foi produzido tardiamente, a saber, dois
anos  e dez meses  após a ocorrência do sinistro, além de  que não existe nos autos
comprovação  cabal  de  que a  debilidade ocasionada ao  promovente,  decorreu  do
acidente de trânsito noticiado.

No entanto, descabe sobredita alegação, a um, pois a
certidão emitido pela Delegacia de Polícia,  fl. 99, goza de presunção juris tantum de
veracidade, apenas refutada por provas consistentes em sentido contrário, situação
não  verificada  nos  autos,  a  dois,  porquanto  o  contido  no  documento  público
impugnado, é corroborado por outro indício, a saber, o laudo emitido pelo Hospital
de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, fl. 98, emitido em 05 de outubro
de  2012,  relatando  que  o  autor  foi  vítima  do acidente  de  trânsito  anunciado  na
presente ação.

A respeito, julgados dos tribunais pátrios:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos
materiais,  morais  e  estéticos.  Improcedência.
Irresignação  do  autor.  Responsabilidade  dos
demandados. Obstrução de via preferencial. Boletim
de ocorrência. Presunção de veracidade. Ausência de

Apelação Cível nº 0000305-90.2014.815.1071                                                                                                                                                                                4



prova  contrária.  O  ônus  de  provar  fato  extintivo,
modificativo  ou  impeditivo  do  direito  da  autora
incumbe aos demandados, conforme previsto no art.

333, II, do CPC, no que não lograram êxito. O boletim
de  ocorrência  possui presunção  relativa  de
veracidade,  de modo que cabe à parte demandada
produzir  provas  em  contrário  suficientes  para
derruir as alegações nele constantes; não produzidas
tais provas, inconteste é o relato perante a autoridade
policial.  (…). (TJSC;  AC  2015.064778-7;  Joinville;
Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gilberto
Gomes  de  Oliveira;  Julg.  12/04/2016;  DJSC
18/04/2016; Pág. 112).

E,

AGRAVO  REGIMENTAL EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT.  I.
Ausência  de  fundamento  novo.  Não  trazendo  a
recorrente  nenhum  elemento  novo  capaz  de
sustentar  a  pleiteada  reconsideração  da  decisão
fustigada, deve ser desprovido o agravo interno. II.
Termo inicial  da  prescrição.  Ciência  inequívoca  do
caráter  permanente  da  invalidez.  Necessidade  de
laudo médico. O termo inicial do prazo prescricional,
na  ação  de  indenização,  é  a  data  em  que  a
segurada/apelada teve ciência inequívoca do caráter
permanente  da  invalidez.  Exceto  nos  casos  de
invalidez  permanente  notória,  a  ciência  inequívoca
do  caráter  permanente  da  invalidez  depende  de
laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
III. Laudo pericial e boletim de ocorrência. Presunção
de  veracidade.  Não  havendo  prova  robusta  que
contrarie  os  documentos  acostado aos  autos,  quais
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sejam, boletim de ocorrência e laudo pericial, detêm
estes  presunção  juris  tantum  de  veracidade.  (...).
(TJGO;  AC  0048858-05.2008.8.09.0051;  Goiânia;
Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Alberto
França; DJGO 12/06/2015; Pág. 157). 

Sendo  assim,  pela  documentação  acostada  ao
processo,  especialmente,  o  laudo emitido pelo  Hospital  de  Emergência  e  Trauma
Senador Humberto Lucena, fl. 98 e a Certidão Policial, fl. 99, conclui-se que a sequela
apontada  no  Exame  Pericial,  fls.  93  e  93V, resultou  do  sinistro  sofrido  pelo
promovente, que derivou na  debilidade permanente do membro inferior esquerdo,
com comprometimento de 50% (cinquenta por cento) de suas funções, pelo que não
restam dúvidas que o apelado faz jus à indenização do Seguro DPVAT. 

 
À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem

aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
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                              Relator
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