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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1022400-89.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante ANTONIO EDSON GOMES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA 
GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS.

ACORDAM, em 29ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA 
FERREIRA.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1022400-89.2017.8.26.0100

Apelante: Antonio Edson Gomes de Oliveira 
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Comarca: São Paulo

Voto nº 13429

Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 
Sentença de improcedência. Apelo do autor. 
Não caracterização de acidente de trânsito. Queda da 
carroceria de caminhão estacionado, durante descarga. 
Ausência de cobertura securitária. Pretensão improcedente. 
Precedentes jurisprudenciais. 
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba 
honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. 
sentença, totalizando 12% sobre o valor da causa (art. 85, 
§§ 1º e 11, do CPC/2015). 
Apelação desprovida.

 

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

Antonio Edson Gomes de Oliveira, contra a r. sentença de fls. 

130/134, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, fazendo-o nos seguintes 

termos: “Diante do exposto, julgo o pedido improcedente e 

determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o autor ao 

pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios em favor do advogado contratado pelo réu, fixados em 

10% do valor da causa. Observo que em relação às custas e às 

despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária 

pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir 

de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a 
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partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos 

honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária 

pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir 

da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do trânsito em julgado”.

 

Apela o autor (fls. 136/138), sustentando, em síntese, 

que: houve uma queda acidental; qualquer acidente envolvendo 

veículo automotor, inclusive parado, tem cobertura securitária; deve 

ser realizada perícia médica; padece de invalidez parcial e 

permanente em membro inferior esquerdo; o ônus da sucumbência 

deve ser suportado, integralmente, pela apelada.

O recurso foi regularmente processado, com 

apresentação de resposta (fls. 141/146).

É o relatório. 

Decido:

Compulsando os autos, verifica-se que, em solo 

policial, o apelante declarou que “[...] se encontrava no desempenho 

de suas funções de  Motorista  para a empresa  F.L.  LOGÍSTICA 

DO BRASIL -, em dado momento, em circunstâncias a serem 

esclarecidas, se auto-lesionou no momento em que efetuava o 

descarregamento de material que transportava [...]” (fls. 08). 

Denota-se, portanto, que a ação realmente improcede, 

na medida em que inexiste cobertura securitária para a hipótese de 

invalidez decorrente de queda acidental da carroceria de caminhão 

estacionado, infortúnio que, conquanto caracterize acidente de 

trabalho, não pode ser considerado acidente de trânsito para fins de 
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percepção do seguro obrigatório de danos pessoais  DPVAT. Nesse 

sentido, confira-se:

APELAÇÃO  "AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 
SECURITÁRIA  DPVAT"  Inexistência de comprovação 
de acidente de trânsito  Acidente decorrente de queda da 
carroceira de caminhão - Lesões decorrentes de fatalidade 
que não se enquadram nas situações indenizáveis pelo 
seguro obrigatório  DPVAT  Nexo de causalidade entre 
lesão e acidente de trânsito não configurado  Art. 373, I, 
do CPC  Sentença de improcedência mantida  RECURSO 
DESPROVIDO. 

(TJSP; Apelação 1020201-92.2015.8.26.0576; Relatora: 
Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara 
Cível; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 
25/04/2018)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO 
DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A DETERMINAR A 
REALIZAÇÃO DA PROVA QUANDO OS ELEMENTOS 
TRAZIDOS AOS AUTOS AFIGURAM-SE SUFICIENTES 
PARA A FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. QUEDA 
DA CARROCERIA DE CAMINHÃO PARADO. 
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO 
SOFRIDO E A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. CABIMENTO (ART. 85, 
§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação.  

(TJSP; Apelação 1000327-89.2017.8.26.0370; Relator: 
Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 
Privado; Foro de Monte Azul Paulista - Vara Única; Data do 
Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018)

APELAÇÃO  AÇÃO DE COBRANÇA  SEGURO 
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) 
 INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO  Lesão do 

segurado decorrente de queda enquanto subia em 
caminhão parado  Acidente pessoal  Veículo que não foi 
a causa determinante dos danos sofridos  Evento não 
coberto pelo seguro obrigatório DPVAT  Sentença mantida 
 Negado provimento. 
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(TJSP; Apelação 1028057-80.2015.8.26.0100; Relator: 
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 38ª Câmara Extraordinária 
de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data 
do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 
21/02/2018)

[...] - CIVIL  SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT  AÇÃO 
DE COBRANÇA  QUEDA DE CAMINHÃO EM 
CARREGAMENTO  Infere-se dos autos que a parte autora 
não se desincumbiu de seu ônus probatório, 
demonstrando que a queda do caminhão tenha ocorrido 
em circunstâncias que pudessem indicar a ocorrência de 
um acidente de trânsito envolvendo o automotor ou sua 
carga. A única informação disponível indica que a vítima 
executava o carregamento, quando sofreu uma queda, em 
situação que não se enquadra na categoria de acidente 
coberto pelo DPVAT  Precedentes do STJ e desta Corte  
Recurso desprovido. 

(TJSP; Apelação 1000064-63.2015.8.26.0132; Relator: 
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 22/03/2017; Data de Registro: 24/03/2017)

Posto isto, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do 

CPC/2015, elevo os honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 

12% sobre o valor da causa, o que atende aos requisitos do precitado 

dispositivo legal.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria 

constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, 

com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

  

Carlos Dias Motta

Relator
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