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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
SEGURO  DPVAT.  DESPESAS  MÉDICAS  E
SUPLEMENTARES.  NEXO  DE  CAUSALIDADE  NÃO
DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA DE  PROVA DO  FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

A vítima  de  acidente  de  trânsito  possui  direito  a  ser
ressarcida  pelas  despesas  médicas  e  suplementares,
devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade
entre o tratamento e as lesões decorrentes do acidente, e,
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ainda, o desembolso realizado (art. 3º, inc. III, da Lei nº
6.194/74).

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Aurivânia
Francisca de Melo,  hostilizando sentença (fls. 109/111) do Juízo da 3ª Vara
da Comarca de Catolé do Rocha que, nos autos da Ação de Ressarcimento
de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder dos
Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A  e  Itaú  Seguros  S/A,  julgou
improcedente o pedido inicial. 

Em suas razões,  fls.  115/118,  a recorrente sustenta que
comprovou o nexo de causalidade entre as despesas médicas e o acidente,
ao juntar as notas fiscais de fls. 13/14 e o prontuário de atendimento de fls.
97/98. Por fim, postula o provimento do apelo. 

Sem  o  oferecimento  de  contrarrazões,  consoante
certidão, fl. 121. 

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória, fls. 126/126V.

É o relatório.
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V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

Relatam  os  autos  que  Aurivânia  Francisca  de  Melo
ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento pelas despesas médicas
decorrentes dos danos sofridos no acidente automobilístico em 29/07/2012.

O magistrado  primevo  julgou  improcedente  o  pedido
inicial,  sob  o  fundamento  da  ausência  de  demonstração  do  nexo  de
causalidade entre as despesas com medicamentos e o sinistro. É contra essa
decisão que a apelante se insurge.

Pois bem. 

A lei 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em seu
art. 3º, inc. III, assim estabelece:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.

2o  desta  Lei  compreendem  as  indenizações  por  morte,  por

invalidez  permanente,  total  ou  parcial,  e  por  despesas  de

assistência  médica  e  suplementares,  nos  valores  e  conforme  as

regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso

à  vítima  -  no  caso  de  despesas  de  assistência  médica  e

suplementares devidamente comprovadas.  (Incluído pela Lei nº

11.482, de 2007)

Desta  feita,  constata-se  que  a  vítima  de  acidente  de
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trânsito  possui  direito  a  ser  ressarcida  pelas  despesas  médicas  e
suplementares, até o teto legal, devendo, para tanto, comprovar o nexo de
causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas, e, ainda, o desembolso
realizado.

No exame dos autos, verifica-se que a autora/apelante
foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/07/2012, fl. 06, tendo sido
encaminhada a uma unidade hospitalar em razão de "ferimento na perna
direita", consoante comprova a ficha de atendimento ambulatorial, fl. 98.

Já  à  fl.  13,  foi  juntada  nota  fiscal  referente  a
medicamentos  e  produtos  médicos  no  valor  de  R$  2.721,70,  datada  de
06/11/2012.

Relata  a  autora  que  despendeu  estes  valores  em
decorrência  das  “sequelas  incapacitantes  e  definitivas  e  luxação  no  punho
direito”, sofridas no sinistro em comento, pleiteando o seu ressarcimento.

Muito  embora  todas  as  despesas  correspondam  à
medicação e materiais médicos, não se verifica o nexo causal entre elas e
sinistro ocorrido.

A parte  autora não junta  qualquer receituário  médico
prescrevendo os remédios adquiridos na nota fiscal de fl. 13, além de haver
discrepância entre a ficha de atendimento ambulatorial, fl. 98, que tem com
diagnóstico ferimento na perna direita e os fatos narrados pela autora, que
sustenta ter sofrido luxação no punho direito.

A própria nota fiscal de fl.  13 é datada de  06/11/2012,
tendo o acidente ocorrido em 29/07/2012, o que demonstra a divergência
entre a data do sinistro e a realização das despesas.

Diante deste contexto, é notório o descumprimento, pela
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autora,  de  seu  ônus  probante  (art.  373,  I,  do  CPC/15),  o  que  afasta  a
possibilidade reparatória.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.  SEGURO DPVAT.

DEPESAS  MÉDICAS  E  SUPLEMENTARES. NATUREZA

ODONTOLÓGICA.  COBERTURA.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.

REEMBOLSO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. NECESSIDADE.

SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  ASPECTOS  JURÍDICO  E

FINANCEIRO.  A vítima de acidente de trânsito possui direito a

ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, devendo,

para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e

as  lesões  decorrentes  do  acidente,  e,  ainda,  o  desembolso

realizado (art. 3º, inc. III, da Lei nº 6.194/74).. As lesões de natureza

odontológica possuem cobertura securitária obrigatória, já que se

amoldam ao conceito de "danos pessoais".. Ausente o lastro entre o

tratamento  e  as  lesões  sofridas,  como  também  o  desembolso

efetivado,  afasta-se  a  obrigação  reparatória. A distribuição  dos

ônus  processuais  deve  guardar  correspondência  com o  êxito  da

demanda  sob  os  aspectos  jurídico  e  econômico.  (TJMG;  APCV

1.0024.14.204993-1/001; Rel. Des. Vasconcelos Lins; Julg. 21/03/2017;

DJEMG 23/03/2017)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo incólume a sentença.   

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no  dia  08  de  agosto  de  2017,  conforme  certidão  de  julgamento,  dele
participando, além desta Relatora, o Exmo. o Des. Saulo Henriques de Sá e
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Benevides, e o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, a
Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJPB, em 09 de agosto de 2017. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A
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