
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACORDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000015-76.2008.815.1171
RELATOR : Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
APELANTE : Geralda Santana Figueiredo
ADVOGADO : Jaques Ramos Wanderley (OAB/PB 11.984)
APELADO : Bradesco Seguros S/A
ADVOGADO : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A)
ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Paulista
JUIZ (a) : Deborah Cavalcanti Figueiredo

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. CERTIDÃO DE
ÓBITO QUE NÃO CITA O AGENTE CAUSADOR
DAS  LESÕES  FATAIS.  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS NÃO CONCLUSIVOS. PESSOAS
QUE  NÃO  RESIDIAM  NA  CIDADE  ONDE
OCORREU  O  ALUDIDO  ACIDENTE.  NEXO  DE
CAUSALIDADE  NÃO  COMPROVADO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  ACERTO  DA
DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

- 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  morte  e  o  aludido
acidente.

-  Nos  termos  do  então  vigente  art.  333,  I,  do
CPC/1973,  compete  ao  Autor  a  comprovação dos
fatos constitutivos de seu direito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 212.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Geralda  Santana

Figueiredo,  inconformada com a Sentença proferida  nos autos  da Ação de

Cobrança de Seguro DPVAT movida contra a Bradesco Seguros Ltda, na qual

a Magistrada da Vara Única da Comarca de Paulista julgou improcedente o

pedido.

Em suas razões  recursais,  a  Apelante  pugnou pela  reforma

integral da Sentença, alegando que apesar de haver sido juntado Boletim de

Ocorrência  do  acidente  narrado,  as  demais  provas  colhidas  nos  autos

demonstram o  nexo  de causalidade  entre  o  evento  morte  e  o  acidente  de

trânsito narrado na inicial (fls. 178/181).

Devidamente intimado, o Apelado ofereceu as Contrarrazões

de fls. 188/195.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls. 203/206).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  em  que  pesem  as  alegações  da

Recorrente, da análise do acervo probatório, tenho que a versão apresentada

pela Autora não se mostrou comprovada.

É  certo  que  o  Boletim  de  Ocorrência  não  se  constitui  em

documento indispensável à propositura da presente demanda se a prova do

acidente automobilístico pode ser conseguida por outro meio idôneo. 

Todavia, no presente caso, tal prova não foi obtida. A Certidão

de  Óbito  (fl.  16)  atesta  apenas  que  a  morte  se  deu  por  “hemorragia  intra

craniana e toraco abdominal”, mas não anunciou o evento do qual decorreram

essas lesões, sendo impossível presumir que se deram no alegado acidente de

trânsito narrado na petição inicial. 
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No mais,  os depoimentos testemunhais de fls.  166/167,  não

são esclarecedores, eis que as testemunhas apenas afirmaram que ouviram

falar que o ex-esposo da Autora faleceu vítima de atropelamento na Cidade de

Volta  Redonda/RJ,  tendo  em  vista  que  todas  elas  residiam  na  Cidade  de

Paulista/PB, na época do fato. 

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 e provas

testemunhais  aqui  colacionados  não  se  prestam a tal  desiderato,  pois  não

estabelecem um nexo de causalidade entre a morte e aludido  sinistro. 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA
OCORRÊNCIA  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  1.  A  Lei  n.º  6.194/74,  que
criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.º 8.441/92, é o
texto legal que regulamenta os valores das indenizações
relativas ao seguro obrigatório. 2. No caso em exame a
parte autora não comprovou que os danos narrados na
inicial decorreram de acidente de trânsito, ônus que lhe
cabia  e  do  qual  não  se  desincumbiu,  a  teor  do  que
estabelece  o  art.  33,  inciso  I,  do  CPC.  3.  Assim,  a
improcedência  do  pedido  formulado  na  exordial  é  à
medida  que se impõe,  pois  não restou demonstrado a
ocorrência  de  evento  danoso  que  desse  direito  ao
pagamento do seguro obrigatório pretendido, nem a lesão
indicada na inicial apresenta nexo causal com o acidente
de trânsito referido. Dado provimento ao apelo. (Apelação
Cível Nº 70064974819, Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Luiz  Lopes  do  Canto,
Julgado em 30/09/2015).

Saliente-se, que nos termos do então vigente art.  333, I,  do

CPC/1973, compete ao Autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu

direito. 

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. 
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Logo, não se desincumbindo a Recorrente do ônus da prova

quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito,  impõe-se,  “in  casu”,  o

reconhecimento  da  improcedência  do  pedido  inaugural  em  todos  os  seus

termos, conforme posto na Sentença.

Assim  sendo,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO a presente Apelação Cível. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, 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, 08 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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