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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO
NEXO CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS
LESÕES  CAUSADAS  À  VÍTIMA.  PROVA
CONTUNDENTE.  NEXO DE  CAUSALIDADE
DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

– No  caso  concreto,  de  acordo  com  a
documentação acostada nos autos,  em especial  o
boletim de  ocorrência  e  as  fichas  de  atendimento
hospitalar, resta claro que as lesões acometidas pela
vítima  está  intimamente  ligada  ao  acidente  de
trânsito  sofrido.  Logo,  imperioso o reconhecimento
do nexo de causalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Lider

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra a Sentença proferida pelo Juízo

da Vara Única de Barra de Santa Rosa que, nos autos da Ação de Cobrança

proposta  por José Herminio da Luz, julgou parcialmente procedente o pedido

formulado, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil
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e cento e vinte e cinco reais), mais juros e correção, a título de indenização

decorrente do seguro obrigatório DPVAT.

Em suas razões, a Apelante  alega  a ausência  de  nexo  de

causalidade  entre  as  debilidades  acometidas  pela  vítima  e  o  acidente  de

trânsito narrado na exordial, alegando que o documento médico acostado pela

parte Autora indica data anterior ao dia 23.06.2015, data do sinistro. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 132/134.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pelo

desprovimento do Recurso, fls. 144/147.

É o relatório. 

VOTO

 Cuida-se  de  Ação  de  Cobrança  do  Seguro  Obrigatório  –

DPVAT, o qual foi criado pela Lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas

de  acidentes  causados  por  veículos  automotores  que  circulam  por  vias

terrestres, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.

Da Sentença que julgou parcialmente procedente a Demanda,

apela  a  seguradora  alegando  a  ausência  do  nexo  de  causalidade  entre  o

acidente  e  a  debilidade  da  vítima,  ante  a  divergência  da  data  do  sinistro

constante no prontuário médico de fl.18. 

Adianto que não merece prosperar.

Em verdade, ocorre que, conforme o boletim de ocorrência de

fl.14, a vítima sofreu acidente de trânsito, na  data de 23.06.2015, sendo na

mesma data  encaminhado ao Hospital  de Emergência  e Trauma Dom Luiz

Gonzaga  Fernandes  (fl.26).  E,  de  acordo  com o  resumo  de  alta,  ficha  de

atendimento ambulatorial, ficha de acolhimento e demais provas arroladas aos
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autos,  percebe-se  que,  de  fato,  a  data  de  atendimento  foi  iniciado  em

23.06.2015.

Assim sendo, entendo que os documentos acostados com a

inicial  são  capazes,  por  si  só,  de  atestar  o  nexo de  causalidade entre  o

acidente  de  trânsito  e  a  debilidade  do  Apelado,  não  devendo-se  levar  em

consideração,  tão  somente,  a  ficha  de  atendimento  de  fl.18,  onde

possivelmente ocorreu erro de grafia. 

Desta forma, é de ser desconsiderada a insurgência da parte,

estando caracterizado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões

que acometem o Autor, o que enseja a manutenção da Sentença combatida

em todos seus termos.

Ao  final,  diante  do  exposto  e  considerando  que  o  Autor

apresentou  Contrarrazões  recursais,  majora-se  a  verba  honorária  ao  seu

patrono para o percentual de 15% do valor da condenação, considerando a

disposição contida no §111, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 

Feitas  tais  considerações,  rejeito  as  preliminares  e

DESPROVEJO O APELO, mantendo a Sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

1Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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