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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  DPVAT  JULGADA  PROCEDENTE.
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS
LESÕES  E  O  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  FIXADA  EM
CONFORMIDADE  COM  A  SÚMULA  Nº  580  DO
STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 O nexo causal está devidamente comprovado
através do boletim de ocorrência - contemporâneo a
data  do  acidente  -  e  da  ficha  de  atendimento
ambulatorial.

 As lesões relatadas no momento do acidente,
principalmente considerando o estado gravídico da
Autora,  com  seis  meses  de  gestação,  e  a
preocupação da equipe de atendimento de urgência
do  SAMU  com  a  possibilidade  de  um  parto
prematuro,  não  precisam  guardar  exata
correspondência com os danos verificados no laudo
pericial.  Isto  porque  algumas  lesões  ocasionadas
pelo  acidente  podem  ter  repercussão  em  outros
órgãos  ou  membros.  Por  exemplo,  as  lesões  no
crânio  podem  ter  impacto  no  sistema  digestivo.
Deste modo, neste caso em concreto, não vislumbro
que  os  problemas  de  saúde  relatados  no  laudo
tenham  origem  diversa  do  sinistro,  restando
comprovado o nexo causal.

 Em  relação  a  correção  monetária,  entendo
que deve ser mantida na forma como determinou a



Apelação Cível nº 0003281-52.2014.815.0301

magistrada  singular,  uma  vez  que  a  matéria  está
sumulada (Súmula nº 580 do STJ).

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, conforme certidão de
julgamento de fl.154.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pela Seguradora Líder

dos Consórcios DPVAT S/A contra a Sentença que julgou procedente o pedido

inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 4.050,00 (quatro mil e

cinquenta reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação inicial e

correção monetária desde a data do evento danoso.

Na Apelação de fls.113/120,  alega ausência de  nexo causal

entre  o acidente  e  as lesões,  uma vez que os  traumas descritos no  laudo

pericial não tem relação com a declaração médica anexada com a inicial.

Requer,  assim,  a  improcedência  do  pedido  autoral  ou,  não

sendo  este  o  entendimento,  que  a  correção  monetária  observe  a  data  da

propositura da Demanda.

Nas  Contrarrazões  de  fls.138/140,  a  Apelada  aduz  que  a

documentação  apresentada  junto  a  exordial  foi  corroborada  com  a  perícia

realizada  no  Mutirão.  Em  relação  a  correção  monetária,  afirma  que  a

magistrada não se equivocou ao aplicar a Súmula  nº43 do STJ.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Apelo (fls.146/150).

É o relatório.

VOTO
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O cerne da questão cinge-se a saber se a Apelada comprovou

o  nexo  causal  entre  o  acidente  de  trânsito  e  as  lesões  permanentes  para

assim, ter direito ao seguro DPVAT.

A Apelante  alega que os traumas descritos no laudo pericial

não tem relação com a declaração médica anexada com a inicial.

O  nexo  causal  está  devidamente  comprovado  através  do

boletim de ocorrência -  contemporâneo a data do acidente -  e da  ficha de

atendimento ambulatorial (fl.12 e verso). 

Na ficha consta que a Autora sofreu lesões no crânio e joelho,

além de escoriações generalizadas. No laudo, consta lesões permanentes de

digestão, do pododactilo (dedo) e do joelho.

As lesões relatadas no momento do acidente, principalmente

considerando o estado gravídico da Autora, com seis meses de gestação, e a

preocupação  da  equipe  de  atendimento  de  urgência  do  SAMU  com  a

possibilidade  de  um  parto  prematuro,  não  precisam  guardar  exata

correspondência  com  os  danos  verificados  no  laudo  pericial.  Isto  porque

algumas lesões ocasionadas pelo acidente podem ter repercussão em outros

órgãos ou membros. Por exemplo, as lesões no crânio podem ter impacto no

sistema digestivo. 

Deste modo, neste caso em concreto, não vislumbro que os

problemas de saúde relatados no laudo tenham origem diversa  do sinistro,

restando comprovado o nexo causal.

Em  relação  a  correção  monetária,  entendo  que  deve  ser

mantida  na forma como determinou  a  magistrada singular,  uma vez que  a

matéria está sumulada. Vejamos:

Súmula nº 580 do STJ: “A correção monetária nas

indenizações  do  seguro  DPVAT  por  morte  ou

invalidez,  prevista  no  §  7º  do  art.  5º  da  Lei  n.
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6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007,

incide desde a data do evento danoso”.

 
Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO A

APELAÇÃO.

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.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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