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EMENTA:  COBRANÇA. DANOS  MATERIAIS  DECORRENTES  DE
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  SEGURADORA  QUE  PLEITEIA  O
RESSARCIMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA  PAGA  AO
SEGURADO.  AMBULÂNCIA  CONDUZIDA  POR  AGENTE  PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REMESSA  NECESSÁRIA. APELAÇÃO.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  AÇÕES  CONEXAS.
DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO QUANDO UM DOS
PROCESSOS JÁ FOI SENTENCIADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 235,
DO STJ. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
DIREITO DE REGRESSO. TERMO A QUO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  DEMANDA  AJUIZADA  ANTES  DO  TRANSCURSO  DO
PRAZO  PRESCRICIONAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  SUB-ROGAÇÃO  DA
SEGURADORA  NOS  DIREITOS  E  AÇÕES  DO  SEGURADO  CONTRA  O
AUTOR DO DANO. ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL, E SÚMULA Nº 188, DO
STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, §6º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  A  AMBULÂNCIA  PRESTAVA
SOCORRO  A  PACIENTE  E  TRAFEGAVA  COM  AS  SIRENES  LIGADAS.
PRIORIDADE DE PASSAGEM NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO
DO APELO E DA REMESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
(Súmula/STJ nº 235).

2.  O  pressuposto  lógico  do  direito  de  regresso  é  a  satisfação  do  pagamento  da
indenização securitária ao terceiro, sendo, portanto, o termo a quo da contagem do
prazo prescricional trienal previsto no §3º, do art. 206, do Código Civil.

3. O segurador, após efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se, no
limite do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano (art. 786, do Código Civil, e Súmula nº 188, do Supremo Tribunal
Federal).

4. “A teoria do risco administrativo também rege a ação em que a seguradora, que
pagou a indenização e se sub-rogou nos direitos do segurado, busca o ressarcimento
da despesa perante o causador do dano. Como é cediço, a administração pública
responde  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, tal
como preceitua o artigo 37,  §6º,  da Constituição Federal”.  (TJRS; AC 0409097-
61.2014.8.21.7000; Taquara; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia



Carvalho Pinto Vieira Rebout; Julg. 27/08/2015; DJERS 01/09/2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
e  Remessa  Necessária  n.º  0017591-94.2013.815.0011,  em  que  figuram  como
Apelante  o  Município  de  Boa  Vista  e Apelada a  Porto  Seguro  Cia  de  Seguros
Gerais.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e  a  Remessa
Necessária,  rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e a prejudicial de
prescrição, e, no mérito, negar-lhes provimento. 

VOTO.

O Município de Boa Vista  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, f. 78/83,
nos autos da Ação de Cobrança em seu desfavor ajuizada pela Porto Seguro Cia de
Seguros Gerais, que julgou  procedente  o pedido, condenando-o ao pagamento do
valor de R$ 58.465,77, correspondente ao ressarcimento da quantia dispendida pela
Apelada para os reparos no veículo por ela segurado, em decorrência do acidente de
trânsito  causado por  agente público do Município,  bem como ao pagamento das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios  fixados  em 10% sobre  o  montante
condenatório, submetendo o julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em  suas  razões,  f.  86/106,  requereu,  preliminarmente,  a  nulidade  da
Sentença, para que este processo seja julgado simultaneamente à ação ajuizada pelo
proprietário do veículo segurado pela Apelada, na qual afirma que arcou com todos
os gastos do conserto do carro, consoante alegou o Apelante.

Sustentou a ocorrência da prescrição, argumentando que a ação foi proposta
após o transcurso do prazo prescricional trienal, contado desde o sinistro, pelo que
pugnou pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269,
IV, do Código de Processo Civil/1973.

No  mérito,  afirmou  que  não  houve,  por  parte  de  seu  agente  público,
imprudência, negligência ou imperícia, e que a ambulância por ele conduzida estava,
no momento do acidente, com as sirenes ligadas, prestando serviço de urgência a um
paciente, razão pela qual defende que possuía prioridade de passagem, sendo, em seu
dizer, impossível estabelecer o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos
sofridos pela Apelada.

Sem Contrarrazões da Seguradora Apelada, consoante a Certidão de f. 133.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  138/141,  opinando  pelo
acolhimento  da  prejudicial  de prescrição  e  a  consequente  extinção do feito  com
resolução do mérito.

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  pelo  que,  presentes  os
requisitos  de  admissibilidade,  dele  conheço,  e  conheço  também  da  Remessa
Necessária, analisando-os conjuntamente.

Nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil/2015, duas ações são



conexas quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir1.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, mediante a Súmula nº 235, o
entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles
já foi julgado2, realidade que não se altera em decorrência da pendência de recurso
em um deles.

Nestes autos, a Seguradora Promovente, ora Apelada, objetiva ser ressarcida
dos valores que dispendeu para o conserto do veículo segurado, cujo proprietário
também  ajuizou  ação  indenizatória  em  face  do  Município  Réu,  ora  Apelante,
conforme demonstrado às f. 108/115.

Conquanto haja a identidade de objeto entre as ações, o presente feito foi
sentenciado  quando  ainda  sequer  havia  sido  citado  o  Município  Réu  naquela
demanda, o que afasta, conforme o entendimento sumulado do STJ suprarreferido, a
obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos processos conexos, pelo que rejeito a
preliminar de nulidade da Sentença.

Quanto  à  prescrição,  dispõe  o  art.  186,  do  Código Civil,  que,  violado  o
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, na hipótese de reparação
civil, pelo transcurso do prazo prescricional de três anos, por disposição do art. 206,
§3º, do mesmo Diploma Legal3.

O referido prazo prescricional subordina-se ao princípio da  actio nata, ou
seja,  somente  tem  início  a  partir  da  data  em  que  o  credor  pode  demandar
judicialmente a satisfação do direito.

O pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da
indenização securitária ao terceiro, sendo, portanto, o termo a quo da contagem do
prazo prescricional trienal.

No caso,  a  Seguradora Apelada  comprovou ter  efetuado o pagamento  ao
proprietário do automóvel em 14 de julho de 2010, f. 23, ao passo que a ação foi
ajuizada  em  01  de  julho  de  2013,  antes  de  transcorrido  os  três  anos  do  prazo
prescricional, impondo, dessa forma, a rejeição da prejudicial da prescrição.

Passo ao mérito.

O segurador, após efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-
se, no limite do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil4 e Súmula nº 188, do Supremo

1 Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de
pedir.

2 Súmula/STJ nº 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

3 Art. 206. Prescreve: [...]

§3º. Em três anos: […]

V - a pretensão de reparação civil;

4 Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.



Tribunal Federal5).

A teoria do risco administrativo também rege a ação em que a seguradora,
que  pagou  a  indenização  e  se  sub-rogou  nos  direitos  do  segurado,  busca  o
ressarcimento da despesa perante o causador do dano.

No caso, a responsabilidade civil do Município é objetiva, por inteligência
do art. 37, §6°, da Constituição Federal, sendo a comprovação de que os danos no
veículo se deram em decorrência de acidente automobilístico causado por agente
público  suficiente  para  estabelecer  o  nexo  de  causalidade  e  configurar  a
responsabilidade  da  Administração,  em  consonância  com  a  jurisprudência  dos
Tribunais de Justiça pátrios6.

5 Súmula/STF  nº  188.  O  segurador  tem  ação  regressiva  contra  o  causador  do  dano,  pelo  que
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

6 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO  DE  DANOS.  SUB-ROGAÇÃO.  RESSARCIMENTO  DOS  GASTOS
SUPORTADOS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE
DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  CAUSADO  POR  AUTOMÓVEL  DE  PROPRIEDADE  DO
MUNICÍPIO  DE  TAQUARA  E  CONDUZIDO  POR  SEU  FUNCIONÁRIO.  MANOBRA  DE
CONVERSÃO  À  ESQUERDA.  OBSTRUÇÃO  DE  PASSAGEM.  CULPA.  JUROS
MORATÓRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1 - O boletim de ocorrência juntado aos autos adianta
que o acidente se deu por culpa do motorista do caminhão de propriedade do município. O próprio
condutor alega que estava parado no acostamento, no mesmo sentido em que trafegava o veículo
sinistrado, quando manobrou para a esquerda, tencionando entrar no bairro empresa, afirmando que
"não observou a direção do veículo conduzido pelo motorista Edson". A prova testemunhal, por seu
turno, não deixa dúvidas de que o evento danoso ocorreu em face da imprudência do motorista do
município, na medida em que ele não adotou as cautelas necessárias para evitar o choque com o
carro  segurado  que  trafegava  corretamente  na  via.  2  -  Sub-rogação.  Ressarcimento  dos  gastos
suportados com o pagamento de indenização securitária. De acordo com o artigo 786 do Código
Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Diante disso, não sobram dúvidas de que
a transferência dos direitos à seguradora sub-rogada abrange todos aqueles que decorrem da relação
jurídica originária entre o agente público municipal, causador do acidente, e o terceiro que sofreu o
dano (segurado). Logo, a teoria do risco administrativo também rege a ação em que a seguradora,
que pagou a indenização e se sub-rogou nos direitos do segurado, busca o ressarcimento da despesa
perante o causador do dano. Como é cediço, a administração pública responde pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa, tal como preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3 - juros
moratórios.  Custas  processuais.  O  STF declarou,  por  arrastamento,  inconstitucional  a  expressão
"índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" (adi nº 4357/DF, por maioria), constante
no artigo 1º-f da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Destarte, verificando
que os critérios estabelecidos na sentença são mais benéficos ao réu, do que apenas ele apelou, vão
mantidos como estabelecidos no veredicto hostilizado. 3.1. - Custas processuais.  O município de
taquara está isento do pagamento das despesas processuais, ante o disposto na Lei n. 13.471/2010,
art.  1º.  Apelo  parcialmente  provido.  (TJRS;  AC  0409097-61.2014.8.21.7000;  Taquara;  Décima
Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Ana  Lúcia  Carvalho  Pinto  Vieira  Rebout;  Julg.  27/08/2015;
DJERS 01/09/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REGRESSIVA  DE  RESSARCIMENTO.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  OBRIGAÇÃO  DE  INDENIZAR.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
MUNICÍPIO.  ART.  37,  §  6º  CF/88.  PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL.  RECURSO
IMPROVIDO. 1. O caso em análise trata-se de ação regressiva de ressarcimento por danos materiais
provenientes de acidente de veículo, envolvendo automóvel guiado por motorista do município, onde
se operou a sub-rogação em favor da seguradora, ora apelada. 2. A responsabilidade do ente público
está prevista no art. 37, § 6º,  da Constituição Federal,  onde dispõe que "as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso  contra  o
responsável nos casos de dolo ou culpa". Neste contexto, responde objetivamente o município pelos
danos  causados  a  terceiros  em  razão  de  acidente  de  trânsito  com  veículo  de  sua  propriedade,
conduzido por seu preposto. 3. In casu, a colisão ocorreu na traseira do veículo do segurado e, após



Como se depreende do Laudo de Exame Pericial de Local de Ocorrência de
Trânsito, f. 30/33, trata-se de acidente ocorrido no cruzamento entre a Rua Miguel
Couto e a Rua Paulo de Frontim, na Cidade de Campina Grande, em 31 de maio de
2010, envolvendo ambulância pertencente ao Município Apelante e conduzida por
seu agente, que atravessou a via sem fazer a parada obrigatória e atingiu o veículo
segurado pela Apelada, que trafegava na passagem prioritária.

O mencionado Laudo expressamente consignou que a ocorrência de trânsito
se deu por falta  de atenção e cautela  por parte  do condutor  da ambulância,  que
desrespeitou a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento sinalizado,
e o Município Apelante se limitou em alegar que o veículo oficial estava prestando
serviço  de  urgência,  com  as  sirenes  ligadas,  sem,  contudo,  apresentar  qualquer
documento que comprovasse o alegado, tendo, inclusive, prescindido da produção de
provas  documentais  ou  testemunhais,  impossibilitando  a  asserção  de  que  o
automóvel possuía preferência no cruzamento.

Demonstrado que os danos ocasionados ao veículo segurado decorreram por
conduta  do  agente  público,  resta  configurada  a  responsabilidade  e  o  dever  de
indenizar  da  Edilidade,  como  acertadamente  decidiu  o  Juízo,  e,  inexistindo
controvérsia acerca do montante indenizatório pleiteado pela Seguradora, a Sentença
não merece reparos.

Posto isso,  conhecidas a Apelação e a Remessa Necessária, rejeitadas a
preliminar de nulidade da Sentença e a prejudicial de prescrição, no mérito,
nego-lhes provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

uma análise percuciente das provas documentais e orais produzidas nos autos, conclui-se, que houve
culpa exclusiva do agente público pelo desencadeamento do acidente, não tendo o apelante logrado
êxito  em  desconstituir  as  provas  produzidas.  4.  Recurso  conhecido  e  improvido.  (TJES;  APL
0000903-86.2010.8.08.0066; Terceira Câmara Cível; Rel.  Des.  Roberto da Fonseca Araujo;  Julg.
14/05/2013; DJES 20/05/2013) 


