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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SEGURO DPVAT.  PRELIMINAR  DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.
AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO
PARADIGMA  NOS  RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS  nº  839.314  e  nº  824.704.
PRELIMINAR  REJEITADA.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  POSSIBILIDADE  DE  AJUIZAR  AÇÃO
CONTRA  QUALQUER  SEGURADORA
INTEGRANTE  DO  CONSÓRCIO  DE  SEGURO
DPVAT. REJEIÇÃO.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  dos
julgamentos  dos  Recursos  Extraordinários  nº
839.314  e  nº  824.704,  entendeu  que,  para  a
existência  da  pretensão  resistida  e  para  a
configuração  da  necessidade  de  intervenção
jurisdicional, é imprescindível o prévio requerimento
administrativo.  No  entanto,  aplicando-se,  por
analogia,  o  entendimento  esposado  no  Recurso
Extraordinário nº 631.240, referente à transição das
ações em curso, deve ser reconhecido o interesse de
agir  no tocante às ações ajuizadas até 03/09/2014
quando  se  verificar  a  existência  de  pretensão
resistida. No caso, a ação foi ajuizada em março de
2014 e, portanto, adequa-se à norma de transição.

-  A  jurisprudência  é  sólida  em  afirmar  que  as
seguradoras  integrantes  do  consórcio  do  Seguro
DPVAT  são  solidariamente  responsáveis  pelo
pagamento das indenizações securitárias, podendo o



 

beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma
delas.

MÉRITO.  INEXISTÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL
ENTRE  O  ACIDENTE  E  A  LESÃO.  AUTOR
INTIMADO  PARA  APRESENTAR  PROVAS
DEPOIS  DA  APRESENTAÇÃO  DO  LAUDO
PERICIAL.  INÉRCIA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

-  Os  documentos  são  contraditórios  e  o  Apelante
não  juntou  outras  provas  para  comprovar  a
ocorrência de acidente de trânsito. Embora intimado
para se manifestar  sobre as conclusões do perito,
ele ficou inerte e, ao ser novamente intimado para
dizer  as  provas  que pretendia  produzir,  peticionou
requerendo o julgamento antecipado da lide. Deste
modo,  entendo  que  não  restou  provado  o  nexo
causal.

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, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 130.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jeferson Leonardo

Vieira da Silva contra a Sentença que  julgou improcedente seu pedido inicial

por não vislumbrar nexo causal entre o dano e o acidente.

Na Apelação de fls.92/96, o Apelante sustenta que provou o

acidente  e  o  dano  resultante  do  sinistro.  Requer,  assim,  o  provimento  do

Recurso.

Nas  contrarrazões  de  fls.102/113,  a  seguradora  argui,

preliminarmente,  a  falta  de  interesse de agir  por  ausência  de  requerimento

administrativo  e  sua  ilegitimidade  passiva.  No  mérito,  afirma  não  ter  sido

provado o nexo de causalidade porque o boletim de ocorrência foi elaborado

seis meses depois do suposto acidente de trânsito.
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Requer, assim, a manutenção da Sentença.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição das preliminares e pelo desprovimento do Recurso (fls.121/126).

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a Apelada, nas Contrarrazões, a falta  de interesse de

agir em virtude da ausência de requerimento administrativo.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  dos  julgamentos  dos

Recursos  Extraordinários  nº  839.314  e  nº  824.704,  entendeu  que,  para  a

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de

intervenção jurisdicional, é imprescindível o prévio requerimento administrativo.

No entanto, aplicando-se, por analogia, o entendimento esposado no Recurso

Extraordinário nº 631.240, referente à transição das ações em curso, deve ser

reconhecido o interesse de agir no tocante às ações ajuizadas até 03/09/2014

quando se verificar a existência de pretensão resistida. No caso, a ação foi

ajuizada em março de 2014 e, portanto, adequa-se à norma de transição.

Rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A  jurisprudência  é  sólida  em  afirmar  que  as  seguradoras

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis

pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o

que é devido de qualquer uma delas.

Rejeito, assim, a preliminar levantada.

DO MÉRITO
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A magistrada afirmou que “analisando o laudo de fl.67, o perito

informa não ser  possível  confirmar a temporalidade dos fatos narrados nos

autos,  ou seja,  não foi  possível  determinar se as lesões apresentadas pelo

autor se originaram do relatado acidente ou de omento anterior”.

É fato que o Demandante deu entrada no Hospital de Trauma

para  tratar  da  pseudoartrose  de  escafoide.  Entretanto,  não  se  sabe  se  o

problema de saúde foi decorrente de acidente de trânsito ou de outro trauma,

como por exemplo, uma queda em ambiente doméstico.

Outrossim, o laudo de fl.18 refere-se a um acidente ocorrido

sete meses antes da sua emissão, ou seja, em maio de 2013, e o boletim de

ocorrência refere-se a um acidente ocorrido em 08/07/2013. 

Vê-se que os documentos são contraditórios e que o Apelante

não juntou outras provas para comprovar a ocorrência de acidente de trânsito.

Embora intimado para se manifestar sobre as conclusões do

perito, ele ficou inerte e, ao ser novamente intimado para dizer as provas que

pretendia  produzir,  peticionou  requerendo  o  julgamento  antecipado  da  lide

(fl.79).

Deste modo, entendo que não restou provado o nexo causal.

Nesse sentido:

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
NEXO  CAUSAL.  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO  NÃO
CONFIGURADO.  SENTENÇA  MANTIDA.  Não  há
provas suficientes e seguras do nexo causal entre o
fato, ocorrido em 2005, e o dano descrito; não serve
a  tanto  simples  relatório  médico  contendo
declaração  unilateral  sobre  eventos  do  paciente.
Ausente as prova do nexo causal, não há falar em
indenização.  Assim,  a  sentença  merece  ser
confirmada  pelos  seus  próprios  fundamentos.
RECURSO  IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71004399374,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,
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Turmas  Recursais,  Relator:  Roberto  José  Ludwig,
Julgado em 20/08/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE
COBRANÇA.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
AUSÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL  ENTRE  O
ACIDENTE  E  A  INVALIDEZ.  INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. Não tendo a parte autora comprovado o
nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a
invalidez  sofrida,  ônus  que  lhe  incumbia,  não  há
como  responsabilizar  a  ré  pelo  pagamento  da
indenização  securitária.  Art.  333,  I,  do  CPC.
Precedentes.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
SEGUIMENTO,  EM  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
(Apelação  Cível  Nº  70065859266,  Quinta  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias
Almeida, Julgado em 31/07/2015).

Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO o

Recurso Apelatório.

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 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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