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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1031291-39.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é 
apelado THIAGO RODRIGUES BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA 
WAGNER.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

Cristina Zucchi  
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A

Apelados: THIAGO RODRIGUES BATISTA

Comarca: Franca 3ª V. Cível

EMENTA:

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE 
COBRANÇA. ACIDENTE ENVOLVENDO 
CAMINHÃO DE LIXO DURANTE EXPEDIENTE 
DE TRABALHO. VEÍCULO QUE FOI CAUSA 
DETERMINANTE PARA OS DANOS PESSOAIS 
SOFRIDOS PELO AUTOR. ACIDENTE DE 
TRABALHO QUE NÃO EXCLUI A 
CONFIGURAÇÃO DE SINISTRO COBERTO 
PELO SEGURO DPVAT. PRECEDENTE DO C. 
STJ.  INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA 
NOS TERMOS DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. 
EXAME MÉDICO PERICIAL REALIZADO. 
LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE DANO 
SEQUELAR ESTIMADO EM 6.25%. SÚMULA 474 
DO STJ. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 
FAVOR DO PATRONO DO AUTOR. CABIMENTO 
(ART. 85, § 11, CPC). 

Apelação improvida, com determinação. 

Trata-se de apelação (fls. 150/155, com preparo recolhido às fls. 

180/181) interposta contra a r. sentença de fls. 142/145, proferida pelo MM. Juiz 

Humberto Rocha, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação 

de cobrança de seguro - DPVAT, para condenar a ré no “pagamento da quantia 

de R$ 843,75, que deverá ser acrescida de correção monetária, desde a data do 

acidente (REsp 148.362-0/SC) e de juros de mora, a partir da citação, calculado 
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até a data do efetivo pagamento e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, o que fundamento no art. 487, I, do NCP. 

Ante a sucumbência recíproca, como a parte ré sucumbiu em parte mínima do 

pedido, responderá o autor, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios (art. 86, par. único do NCPC), que fixo em R$ 700,00, cuja execução 

permanecerá suspensa até que permaneça o estado de hipossuficiência da  

sucumbente, eis que recebeu o os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

conforme art. 98, par. 3º, da Lei 13.105/15 (Novo CPC)”.

Apela a ré alegando, em síntese, ausência de cobertura do seguro 

obrigatório, pois o acidente noticiado não se enquadra entre aqueles passíveis de 

indenização em decorrência do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre. Afirma que o autor informou outra versão 

dos fatos quando da realização da perícia, sendo certo que inexiste suporte legal à 

pretensão autoral, pois não se pode deduzir que a suposta invalidez decorreu de 

acidente de trânsito sofrido. Argumenta sobre a ocorrência de acidente de 

trabalho, cujo fato constitutivo do direito não restou demonstrado. Requer o 

provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido. 

O recurso é tempestivo (fls. 148/150) e foi recepcionado em 

primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias 

condições de admissibilidade.

Contrarrazões às fls. 185/189.

 É o relatório.

O recurso foi regularmente processado.

O autor ajuizou a presente ação visando o recebimento de 
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indenização oriunda do seguro obrigatório  DPVAT, em razão de acidente 

envolvendo veículo automotor, do que teria resultado em sua invalidez 

permanente.

No apelo a requerida sustenta que o autor foi vítima de acidente de 

trabalho não relacionado com o trânsito; ou seja, acidentou-se quando realizava a 

coleta de lixo e que, inclusive, o caminhão estava parado, não havendo assim 

prova do nexo causal.

Pois bem. 

Dispõe o artigo 2º, da Lei 6.194/74 que o seguro obrigatório 

DPVAT prevê cobertura para “danos pessoas causados por veículos automotores 

de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”. 

No caso, não obstante o evento danoso tenha ocorrido durante o 

expediente  de trabalho do autor (fls. 12/17), o fato é que o acidente não decorreu 

de ação exclusiva da vítima, sendo o veículo automotor a causa determinante para 

a ocorrência do infortúnio.  

Logo, para fins de seguro obrigatório-DPVAT, basta que haja 

veículo automotor envolvido no fato gerador, irrelevante que esteja em trânsito ou 

que o requerente da indenização esteja em sua condução. 

Ainda,  embora esteja configurada hipótese de acidente do trabalho, 

nada impede que o mesmo fato dê ensejo também ao recebimento da indenização 

de seguro obrigatório, pois necessário, tão somente, que os danos sofridos pelo 

autor tenham nexo causal com o veículo ou sua carga. 

Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: 

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. VIA PÚBLICA. 

MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA. CAUSA DETERMINANTE NO 

INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. 
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CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO 

DANOSO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo recorrido e 

que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto pelo Seguro de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). 2. O 

seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de 

cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os 

beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, 

envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da 

identificação do causador do dano. 3. A configuração de um fato como acidente de 

trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua 

caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT desde que 

também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por 

veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade. Precedentes. 4. Embora a 

regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em 

circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo 

parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha 

mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o 

veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera 

concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria 

vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do 

infortúnio. 5. Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em 

funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais 

graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de 

incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a razão determinante da 

invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo 

causal). 6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 

1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização 

monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, opera-se 

desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula 

nº 43/STJ. 7. Recurso especial não provido." (DESTAQUEI) (REsp 1.358.961/GO, 

Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/9/2015, DJe 18/9/2015.)
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Dito isso, restando comprovada a ocorrência do acidente, bem 

como as lesões dele decorrentes, o autor tem direito à indenização do seguro 

DPVAT. 

O acidente que vitimou o autor ocorreu em 22/04/2016 (fls. 12/17), 

na vigência das alterações introduzidas pela Lei 11.482/07 (31/05/2007) à Lei 

6.194/74, cuja indenização do seguro DPVAT, para casos de invalidez 

permanente, é de até R$ 13.500,00 (artigo 3º, II).

A indenização do seguro DPVAT, para casos de acidente 

automobilístico, que resultem na invalidez permanente da vítima, será paga 

proporcionalmente ao grau da sequela incapacitante, apurada por especialista, nos 

termos da Súmula 474, do STJ. 

Realizada perícia médica (fls. 123/131), o expert anotou, “Após a 

realização da perícia podemos concluir que o requerente apresenta uma perda 

funcional total de 6,25% quando aplicamos a tabela do anexo do art. 3o da Lei 

no 6.194, de 19 de dezembro de 1974” (fls. 130).

O laudo apresentado mostra-se coerente com a lesão descrita pelo 

autor e suficiente para atestar a incapacidade, sendo certo que não se vislumbra 

qualquer tentativa do autor de apresentar nova versão dos fatos ao perito, uma vez 

que, de fato, ele foi atropelado pelo caminhão, conforme descrito no boletim de 

ocorrência (fls. 12/17), fato considerado pelo profissional quando da realização do 

exame (fls. 129). 

Neste contexto, à consideração das colocações do laudo pericial, 

bem como o que dispõe a lei que regulamentava o seguro DPVAT, o quantum 

indenizatório devido deve ser proporcional ao grau da incapacidade apurado na 

perícia médica, que corresponde a R$ 843,75, ou seja, 6,25% do valor integral 

indenizatório, como bem fixado pelo julgador monocrático. 

Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. sentença, de 
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rigor a sua manutenção.

Por fim, à consideração do improvimento do recurso e do trabalho 

realizado em grau de recurso, fixo honorários advocatícios em favor do patrono do 

autor em R$ 700,00, nos termos do artigo 85, §§ 8º e 11 do CPC.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com 

determinação. 

CRISTINA ZUCCHI
Relatora
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