
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
DANO MORAL. LEI Nº 6.194, DE 1974. LEI Nº 8.441, DE 1992. IRRETROATIVIDADE DE LEI NOVA. 
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
  
 Seguro Obrigatório. Acidente de trânsito. Ação objetivando a cobrança da 
indenização relativa ao DPVAT e por danos morais. 
 Aplicando-se à espécie, a Lei 6.194/74, vigente ao tempo do sinistro, e não podendo 
conferir-se à nova lei que regula a matéria, efeito retroativo, reforma-se a sentença de 
procedência da ação. 
  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 11.629/2002 em que é 
Apelante Caoa Seguros do Brasil S.A. e Apelado Luiz Carlos Dias de Oliveira, 
  
 Acordam os Desembargadores da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro em dar provimento ao apelo, para julgar improcedente a ação, invertendo os 
ônus da sucumbência e aplicando à espécie o art. 12 da Lei nº 1.060/50 Decisão unânime.  
  
 O apelado e outra ajuizaram ação de rito sumário em face da apelante, alegando que 
seu filho Ricardo Rodrigues de Oliveira foi vítima de acidente de trânsito, em 27.01.83, e 
apesar de terem os autores cumprido todas as formalidades legais, a ré se recusou a pagar o 
seguro obrigatório -DPVAT e assim, requeriam a condenação da mesma ao pagamento do 
valor do seguro – R$ 7.200.00-corrigido monetariamente, bem como de danos morais, a serem 
arbitrados pelo juízo. 
  
 Na audiência de conciliação, retratada a f.35, a ré apresentou contestação, a f. 37 a 58, 
alegando preliminar de carência da ação, pela falta de apresentação da prova do pagamento 
do prêmio, devendo ser observada a lei vigente ao tempo do sinistro, requerendo, no mérito, a 
improcedência da ação, inclusive no tocante aos danos morais. 
  
 Na própria audiência foi proferida sentença, julgando procedente ação, condenando a 
ré ao pagamento do valor requerido na inicial, corrigido desde a data do evento e de trinta 
salários mínimos para cada um dos autores, a título de dano moral. 
  
 Apela a vencida, a f. 119 a 136, reiterando os argumentos da contestação e 
requerendo a reforma da sentença, com a reversão dos ônus sucumbenciais, ou pelo menos 
sua compensação. 
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 Entendo que o apelo merece prosperar. 
  
 Segundo se constata de f.17 a 18, o filho dos autores faleceu, vítima de acidente de 
trânsito, em 27.01.83 e somente em 08.01.2002, ou seja, decorridos 19 anos da ocorrência, 
postularam o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório -DPVAT (f. 16), e não 
logrando êxito, ingressaram na via judicial. 
  
 Como propugna com acerto a apelante, aplica-se à espécie a Lei nº 6. 194/74, em seu 
texto original, e não a nova lei vigente sobre a matéria, invocada na inicial (f.06), havendo 
contradição na sentença cujo ilustre Juiz prolator, ao mesmo tempo em que reconheceu não 
ser possível aplicar-se a superveniente Lei nº 8.441/92, “às relações anteriormente 
constituídas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade e ao princípio do ato jurídico 
perfeito” (f.36), concluiu pela procedência do pedido autoral, em sua integralidade. 



  
 Segundo o art. 6º , § 1º da Lei nº 6. 194/74, resultando do acidente vítimas não 
transportadas, as indenizações a elas correspondentes serão pagas, em partes iguais, pelas 
Sociedades Seguradoras, dos veículos envolvidos. Na hipótese em tela, verifica-se da cópia do 
Boletim de Ocorrência, que a vítima foi atropelada por auto identificado (f. 18), cabendo aos 
autores postular da respectiva seguradora a pretensão indenizatória, e não “escolherem ao 
seu bel prazer, qualquer seguradora para pleitear seu suposto direito, visto que não há 
qualquer prova da responsabilidade securitária da apelante na regulação ou na liquidação do 
sinistro noticiado”, como acentuado com pertinência na peça recursal, a f. 128, 4º parágrafo. 
  
 A inicial não veio acompanhada da indispensável prova de que a ré seria a seguradora 
do veículo atropelador, e nem da comprovação do pagamento do seguro que deveria ter sido 
feito pelo proprietário do mesmo, não constando tenham os autores efetuado qualquer 
diligência no sentido da obtenção desses documentos ou até se dirigido à seguradora, quando 
do evento, para postular a indenização, que sem amparo legal e acrescida de verba a título de 
danos morais, lhes foi concedida, em evidente desacerto do ilustre Julgador, que fundamentou 
a concessão baseado no fato de que a recusa – justa – contrariava “frontalmente a legislação 
em vigor”, incorrendo em mais uma contradição, tendo em vista que a legislação em vigor, 
como assinalado na própria sentença, no início da motivação, não se aplica à hipótese 
vertente. Dessa forma, os r. arestos invocados nas contra-razões em nada favorecem aos 
apelados, eis que versam demandas em que a Lei 8.441/92 tem incidência, descabendo 
buscarem arrimo no “princípio da retroatividade da lei benigna”(f. 178), em flagrante alteração 
da causa de pedir (fundamento do pedido), afrontando o art. 264 do CPC e o princípio da 
estabilização do processo nele insculpido. 
  
 Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo, para julgar improcedente a ação, invertendo 
os ônus da sucumbência e aplicando à 
espécie o art. 12 da Lei 1060/50. 
  
 Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2002. 
  
 Des. CARPENA AMORIM - Presidente 
  
 Des. HELENA BEKHOR - Relatora 
 


