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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
INVALIDEZ.  AUSÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL.
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELATÓRIO.

- Não tendo a parte autora comprovado a alegada invalidez
permanente decorrente do sinistro de trânsito, bem como nexo
causal entre os alegados danos e o acidente,  ônus que lhes
incumbia, não há como responsabilizar a ré pelo pagamento
da indenização securitária. Art. 373, I, do CPC.

-  A  responsabilidade  civil  decorrente  do  seguro  DPVAT  é
objetiva, significando com isto que basta a demonstração do
nexo causal entre o evento danoso e a lesão que dele resultou
para a vítima fazer jus ao seguro.

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 181.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Iremar Pessoa da
Vasconcelos contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Araçagi, nos
autos da ação ordinária de cobrança por proposta em face da Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro DPVAT S/A.



Na sentença ora objurgada,  o douto magistrado  a  quo  julgou
improcedente a pretensão autoral, por entender que não restou configurado o nexo
causal entre a invalidez e o acidente de trânsito.

Inconformada, o autor ofertou suas razões recursais, pugnando
pela reforma do decisum de primeiro grau, o que fizera ao argumentar, em apertada
síntese,  a  pa existência de traumas e sequelas decorrente de acidente de trânsito,
impugnação ao laudo pericial e a sua nulidade e a existência de nexo causal.

Ao final,  pugna pelo  provimento do recurso  para que sejam
julgados totalmente procedentes os pleitos autorais.

Devidamente  intimado,  o  recorrido  apresentou  suas
contrarrazões.

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

É o relatório que se revela essencial.

Voto.

De início, compulsando os autos e apreciando a casuística em
disceptação, adiante-se que o recurso manejado não merece ser provido, porquanto a
sentença  se  mostra  irretocável  e  de  acordo  com  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores.

A esse respeito, faz-se fundamental denotar que a controvérsia
ora submetida ao crivo desta Egrégia Corte transita em redor do suposto direito do
demandante  à  percepção  de  indenização securitária  DPVAT,  haja  vista  a  suposta
ocorrência  de  acidente  automobilístico,  circunstâncias  as  quais  lhe  renderam  a
invalidez parcial.

Conforme relatado, o MM. Juízo  a quo  julgou improcedente o
pedido inicial, sob o fundamento da inexistência de nexo causal entre o acidente e a
invalidez, tendo em vista o constante do laudo pericial judicial

É  cediço  que  um  dos  requisitos  elementares  no  âmbito
securitário consiste na comprovação da relação de causalidade entre o evento danoso
(acidente) e o resultado ocorrido (invalidez), capaz de ensejar direito ao recebimento
da indenização buscada, o que no presente caso não se verificou.

Conforme  laudo  pericial  judicial,  não  foi  apurada  nenhuma



lesão exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via
terrestre.  Logo,  não  o  que  se  falar  em  nexo  de  causalidade  entre  o  sinistro  e  a
invalidez.

O laudo pericial afirmou, peremptoriamente, que “as sequelas
apresentadas ao exame clínico e referidos pela vítima, não encontra-se embasamento
documental no processo que caracterize o nexo”.

Desse modo, tendo a perita concluído pela ausência de nexo de
causalidade, é ônus do requerente demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos
exatos termos do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual
não se desincumbiu.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO  DO  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.
INÉPCIA  DA  INICIAL  AFASTADA.  DPVAT.  MORTE.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO  NEXO  DE
CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A
MORTE DA VÍTIMA. Ausente o nexo de causalidade entre a
morte da vítima e o acidente automobilístico, não é possível
conceder  a  indenização  pleiteada,  impondo-se  a
improcedência  da  ação.  Causa  mortis:  infarto  agudo  do
miocárdio.  (...)  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.
DISPOSIÇÃO EX OFFICIO. (Apelação Cível Nº 70044215796,
Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Gelson Rolim Stocker, Julgado em 23/11/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. MORTE. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO. SENTENÇA MODIFICADA. A fim de que
incida  o  direito  à  percepção  da  indenização  decorrente  do
seguro  obrigatório,  é  indispensável  a  existência  de  nexo
causal entre o acidente de trânsito e o evento morte. Ausência
de  indicação  do nome da  vítima no  boletim de  ocorrência,
impedindo  a  averiguação  do  nexo  causal  com  o  óbito.
Sentença  mantida.  Improcedência  do  pedido.  APELO
DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70048025050,  Quinta
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Romeu
Marques Ribeiro Filho, Julgado em 30/05/2012)

Apelação cível.  Seguros. DPVAT. Indenização decorrente de
morte. Prova constante dos autos que evidencia ausência de
nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  e  o  falecimento.  À
unanimidade, negaram provimento ao apelo. (Apelação Cível



Nº 70044969392, Sexta Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Luís  Augusto  Coelho  Braga,  Julgado  em
15/12/2011)

A  comprovação  do  acidente  é  condição  essencial  para  o
recebimento do seguro obrigatório, chamado DPVAT, uma vez que o mesmo se refere
a danos pessoais causados por acidente de veículos automotores de via terrestre. O
ônus da comprovação do direito é do apelante, que não o exercitou.

Quanto à alegação de nulidade do laudo pericial,  da mesma
forma não merece prosperar, uma vez que fora realizado por médico perito realizado
no mutirão DPVAT.

Diante  de  tais  considerações,  voto  pelo  desprovimento  do
recurso, mantendo incólumes todos os termos da sentença guerreada. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

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

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

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


