
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000448-02.2015.815.0471
ORIGEM      :  Vara Única da Comarca de Aroeiras
RELATOR    :  Aluisio Bezerra Filho, juiz convocado em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTES: Ubiranice da Silva Barbosa
                        Natália Barbosa de Sousa
ADVOGADO : William Wagner da Silva (OAB/PB 13.604)
APELADO     : MAPFRE Vera Cruz Seguradora
ADVOGADO : Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB/PB 20.282-A) E

Vinícius Barros de Vasconcelos (OAB/PB 22.018-A)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Apelação
cível –  Ação de cobrança de seguro DPVAT
–  Indenização  por  morte  –  Ausência  de
comprovação  do  nexo  causal  –  Art.  373,
inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil  –
Certidão  de  óbito  contanto  insuficiência
cardíaca  e  septicemia  –  Manutenção  da
sentença primeva – Desprovimento.

− Nas  ações  de  indenização  do  seguro
obrigatório DPVAT é necessário que haja a
comprovação  do  acidente  e  do  dano
irreversível  causado por  ele,  inexistindo  a
comprovação do nexo causal, não pode-se
obrigar  a  seguradora  ao  pagamento  do
prêmio.

- “Art. 373. O ônus da prova incumbe:
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I  - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito”

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  de  súmula  de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
UBIRANICE DA SILVA BARBOSA DE SOUZA e NATÁLIA BARBOSA DE
SOUZA, contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única
da Comarca de Aroeiras (fls. 176/180), que, nos autos da ação de cobrança
de  indenização  de  seguro  DPVAT,  em  face  da  MAPFRE  VERA  CRUZ
SEGURADORA, julgou improcedente o pedido constante na exordial, 

Condenação  das  autoras  em  custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  fixados  em R$  500,00  (quinhentos
reais), cuja cobrança ficou suspensa em razão da gratuidade processual.

Em  suas  razões,  fls.  181/188,  a  parte
recorrente  busca  a  reforma  da  sentença,  ante  a  “causa  mortis”  ter  sido
infecção generalizada em razão dos ferimentos causados pelo acidente de
carro sofrido pelo “de cujus” e genitor das apelantes, o Sr. Josevan Gomes de
Souza.

Em  suas  contrarrazões,  a  seguradora
pleiteia pela manutenção da sentença primeva. (fls. 189/195)

 
Instada  a  se  manifestar,  a  Douta

Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, fls. 201/205.

É o que tenho a relatar.

V O T O
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O seguro obrigatório DPVAT se caracteriza
por ser um seguro de danos pessoais de cunho eminentemente social, com
regras definidas na Lei nº 6.194/74, alterada pelas Leis 8.4441/92, 11.482/07
e 11.945/09.

 O  mencionado  seguro  foi  criado  com  a
finalidade  de  aparar  as  vítimas  de  acidentes  causados  por  veículos
automotores  terrestres  ou  pela  carga  transportada,  cobrindo  os  danos
pessoais  decorrentes  de  invalidez  permanente  e  despesas  de  assistência
médica e suplementar, e indenizando os beneficiários da vítima em caso de
óbito.

Em  se  tratando  de  ação  que  visa  à
cobrança da indenização do DPVAT, todavia, é preciso que se observe o que
dispõe o artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que trata sobre o seguro obrigatório
de danos pessoais, “in verbis”:

“Art  .  5º  O  pagamento  da  indenização  será  efetuado
mediante  simples  prova  do  acidente  e  do  dano
decorrente,  independentemente  da  existência  de  culpa,
haja  ou  não  resseguro,  abolida  qualquer  franquia  de
responsabilidade do segurado”.

Verifica-se,  que  a  legislação  vigente  do
DPVAT estabelece, em seu art. 5º, que para o recebimento do seguro basta a
comprovação da ocorrência do sinistro e do dano decorrente.

Sobre o tema, a jurisprudência do  assim se
pronunciou:  

PROCESSUAL  CIVIL  -  COBRANÇA DE  SEGURO
DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE  CAUSALIDADE  ENTRE  O  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO  E  A  DEBILIDADE
APRESENTADA PEDIDO REJEITADO - SENTENÇA
MANTIDA.  1.  Não  restando  comprovado  o  nexo  de
causalidade  entre  o  acidente  automobilístico  e  a
debilidade  apresentada,  porquanto  o  laudo  médico  do
IML apresentado revelou-se imprestável para tal mister, a
improcedência do pedido por ausência de prova é medida
que se impõe. In casu, a parte autora sequer pugnou pela
produção  de  prova  pericial,  fundamental  a  embasar  o
julgador com parâmetros seguros à elucidação dos fatos
versados  na  lide,  ao  revés,  asseverou  que  para  o
pagamento da indenização garantida pelo DPVAT bastava
a  "simples  prova  do  sinistro".  Destarte,  aplicável  à
espécie  a  regra  geral  segundo a  qual  o  ônus  da  prova
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incumbe  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito. Inteligência do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo  Civil.  2.  Recurso  conhecido  e  desprovido.
(TJDF  –  200403101565  20APC,  Rel.  J.  J.  Costa
Carvalho, 2ª T.Cív., DJ 02/08/2005, p. 103)

Considerando  os  comemorativos  do  caso
concreto,  não  restou  plasmada  a  existência  de  nexo  causal,  pressuposto
imprescindível ao dever de indenizar no caso em apreço. O acidente ocorreu
08 de outubro de 2012, e o de cujus faleceu em 08 de agosto de 2014. Ocorre
que, não se trata apenas do lapso temporal e sim da causa mortis contida na
certidão de óbito por insuficiência cardíaca e septicemia.

Não  restou  suficientemente  comprovado
que fora em decorrência do acidente automobilístico sofrido, ao qual já havia
sido pago o seguro DPVAT por lesões sofridas, motivo pelo qual não merece
guarida a irresignação das herdeiras.

Não é outro o entendimento dos Tribunais
pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DPVAT
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PAGAMENTO  PARCIAL.
INDENIZAÇÃO  POR  MORTE.  NEXO  DE
CAUSALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA  E  LAUDO  DA  NECRÓPSIA.
SINISTRO  INDENIZADO  NA  ESFERA
ADMINISTRATIVA.  NEXO  CAUSAL
DEMONSTRADO  POR  OUTROS  DOCUMENTOS.
CERTIDÃO  DE  ÓBITO  APONTANDO  A  CAUSA
MORTIS  E  O  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
REQUISITOS  LEGAIS  PREENCHIDOS.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  HONORÁRIOS
RECURSAIS. (TJ-RN- AC: 20170206611, Relator: Des.
Ibanez  Monteiro,  Data  de  julgamento:  20/02/2018,  2ª
Câmara Cível)

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – AÇÃO DE
COBRANÇA – NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E
O  ACIDENTE  NÃO  COMPROVADO   –
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA   –  APELAÇÃO  NÃO
PROVIDA.  (TJ-SP-  0002590-17.2014.8.26.0306,
Relator:  Des.  Luiz  Eurico,  Data  de  julgamento:
07/08/2017, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Data da Publicação: 10/08/2017.)
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Incumbia  às  autoras  comprovar  o  fato
constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I do CPC/2015: “ Art. 373. O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”

Assim,  mostra-se  correta  a  sentença
primeva.

D I S P O S I T I V O 

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
                   Juiz de Direito Convocado - Relator

5


	A C Ó R D Ã O
	A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e de súmula de julgamento de folha retro.


