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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE 
DE  TRÂNSITO.  DANOS  MATERIAIS.  PRELIMINAR. 
RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  PROVA  DO  SINISTRO  E  DA  CULPA  DA 
SEGURADA.  ORÇAMENTOS  JUNTADOS  COM  A 
INICIAL.  IDONEIDADE.  CORRELAÇÃO  COM  O 
SINISTRO.  COBERTURA  PARA  DANOS  MATERIAIS 
DESCRITAS  NA  APÓLICE.  LEGITIMIDADE  DA 
SEGURADORA  PARA  COBRIR  AS  DESPESAS 
RECLAMADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− Nas  ações  indenizatórias  por  ato  ilícito  ocorridas  em 
evento  de  trânsito,  muito  embora  a  relação  securitária  seja 
estabelecida  diretamente  entre  seguradora  e  o  causador  do 
dano,  tem  a  vítima,  na  condição  de  terceiro  beneficiário, 
direito de demandar contra aquela, como forma de buscar a 
indenização almejada.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 104.

RELATÓRIO



Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida 
pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da 
ação de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo ajuizada por José 
Carlos de Sousa contra Josefa Alves da Silva e Brasil Veículos Companhia de Seguros, 
condenando a seguradora a pagar ao autor danos materiais na quantia de R$ 1.800,00 
(Hum mil e oitocentos reais), em valor devidamente corrigido, bem como honorários 
advocatícios à base de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Apela a seguradora demandada, preliminarmente, relativização 
dos efeitos da revelia, sob o pálio de que o fato da ré não ter comparecido aos autos, 
apresentando contestação de forma tempestiva, não implica em revelia e procedência 
do pleito autoral.

No mérito, discorre acerca da necessidade da comprovação da 
culpa do segurado no sinistro, fato que, segundo o recorrente, não se desincumbiu o 
autor.

Adiante sustenta inexistir prova dos danos materiais, atacando 
os recibos de serviço apresentados pelo promovente e pede, ao final, o provimento 
do recurso para afastar a condenação imposta.

Não houve contrarrazões (fl. 92v).

O Ministério Público se absteve de opinar (fls. 97/98).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos  autos  que a  autora  aforou a  presente  demanda 
objetivando receber danos materiais decorrentes da colisão de trânsito causada pela 
promovida, Sra. Josefa Alves da Silva. Alega, para tanto, seu veículo foi colidido na 
traseira pelo veículo da primeira demandada, colacionando boletim de acidente de 
trânsito que comprova a culpa.

O  feito  teve  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  sentença  ora 
guerreada,  que,  conforme relatado,  julgou  procedente  a  demanda,  condenando a 
seguradora demandada a pagar a autor danos materiais na quantia de R$ 1.800,00 
(Hum mil e oitocentos reais), em valor devidamente corrigido, bem como honorários 
advocatícios à base de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Quanto  a  preliminar  de  relativização  dos  efeitos  da  revelia, 
sustenta a recorrente que a não apresentação de defesa em tempo hábil, não implica a 
procedência do pleito autoral, de forma que merece reforma a Sentença primeva.



Não rende guarida a presente irresignação, tendo em vista que 
a decisão a quo não condenou a insurgente baseado nos moldes do art. 319 do CPC, 
como tenta fazer crer o recorrente e sim pelo fato de considerar a culpa do segurado 
no evento e a consequente responsabilidade da seguradora pelo ressarcimento dos 
danos.

Assim, rejeito a preliminar.

No  mérito,  vê-se  que  pretende  o  autor  o  ressarcimento  das 
despesas com o conserto do automóvel,  resultado da colisão levada a efeito  pela 
promovida, Sra. Josefa Alves da Silva, serviço esse orçado em R$ 1.800,00 (Hum mil e 
oitocentos reais).

A culpa  pelo  abalroamento  restou  constatada  no  Boletim  de 
Acidente  de  Trânsito,  já  que  a  condutora  faltou  com  a  atenção  e  os  deveres 
necessários  à  segurança do trânsito,  não mantendo a  distância  frontal  necessária, 
infringindo o disposto no arts. 28 e 29, inc. II, do CTB (fl. 07v)

No  tocante  aos  gastos  para  o  reparo  do  automóvel,  ataca  a 
seguradora os recibos colacionados pelo promovente.

Não  vejo  como  reformar  a  decisão  nesse  sentido,  já  que  os 
documentos colacionados, representam três orçamentos (fls. 11/12), tendo a decisão 
acatado  o  orçamento  com  menor  valor  (R$  1.800,00),  outrossim  os  recibos 
apresentados demonstram correlação com as peças afetadas com o sinistro, descritas 
no Boletim de Acidente de Trânsito. (fl. 07v)

Por fim, destaco que é proveniente de empresa idônea e não 
destoa  significativamente  das  demais  estimativas  apresentadas,  cujos  serviços 
indicados e as peças a serem consertadas são semelhantes.

Portanto, o orçamento apresentado não se apresenta exagerado 
ou dissociado dos demais elementos de prova.

Em casos análogos, assim perfilhou a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  EM 
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  INDENIZAÇÃO.  Recurso  da 
seguradora.  Os orçamentos juntados com a inicial são documentos 
idôneos para dar sustentação ao pedido, ainda que não haja prova 
do efetivo desembolso pela autora. (...). APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA APELANTE 
NA SUCUMBÊNCIA DA LIDE REGRESSIVA.  (Apelação Cível Nº 
70023673197, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, Julgado em 29/05/2008).



APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE 
DE  TRÂNSITO.  CULPA  DE  TERCEIRO  NÃO  ELIDE  A 
RESPONSABILIDADE  DO  AUTOR  DIRETO  DOS  DANOS. 
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  HONORÁRIOS. 
CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA. - Culpa de terceiro 
não elide a responsabilidade do autor direto dos danos, a quem fica 
ressalvada,  contudo,  a  ação  regressiva  contra  aquele  que  criou a 
situação de perigo. - Danos materiais.  Não há nos autos qualquer 
elemento probatório  que macule  a  idoneidade  dos  orçamentos  e 
demais despesas juntados pelo autor. Desincumbiu o autor do seu 
ônus ao passo que a réu deixou de demonstrar o fato impeditivo, 
nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, - (...). Apelo provido. 
(Apelação  Cível  Nº  70020569356,  Décima  Segunda  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado 
em 13/03/2008).

ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  COLISÃO  ENTRE  VEÍCULOS. 
RESPONSABILIDADE  DO  RÉU  DEMONSTRADA.  DANOS 
MATERIAIS.  QUANTUM.  IMPUGNAÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA. 
Inequívoca a responsabilidade para o evento, mediante o próprio 
reconhecimento do demandado. Impugnação ao quantum devido a 
título  de  indenização  pelos  danos  causados  ao  veículo 
desacompanhada  de  qualquer  adminículo  probatório,  ônus  que 
incumbia  ao  demandado,  por  força  do  art.  333,  II,  do  CPC. 
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DO  CONSERTO  DO 
VEÍCULO. DESNECESSIDADE. Desnecessária a comprovação do 
pagamento do conserto do veículo, demonstrada a ocorrência dos 
danos e estimado o valor do conserto, mediante a apresentação de 
três  orçamentos. Apelação  desprovida.  (Apelação  Cível  Nº 
70007232630, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/03/2004).

Nesse diapasão, estando comprovado o sinistro com culpa de 
segurado e havendo cobertura para os danos materiais causados a terceiros no valor 
de  até  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  deve  a  seguradora  ser  responsável  pelo 
ressarcimento dos danos ora reclamados.

A respeito  do tema,  já  se  manifestou o Superior  Tribunal  de 
Justiça, conforme ementas colacionadas a seguir:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Acidente  de  trânsito. 
Atropelamento. Seguro. Ação direta contra seguradora. A ação do 
lesado  pode  ser  intentada  diretamente  contra  a  seguradora  que 
contratou com o proprietário do veículo causador do dano. Recurso 
conhecido e provido. (REsp 294057/DF, Rel. Ministro  RUY ROSADO 
DE  AGUIAR,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  28/06/2001,  DJ 
12/11/2001 p. 155).



Recurso especial. Ação de indenização diretamente proposta contra 
a  seguradora.  Legitimidade.  1.  Pode  a  vítima  em  acidente  de 
veículos propor ação de indenização diretamente, também, contra a 
seguradora,  sendo  irrelevante  que  o  contrato  envolva,  apenas,  o 
segurado, causador do acidente, que se nega a usar a cobertura do 
seguro.  2.  Recurso  especial  não  conhecido.  (REsp 228840/RS,  Rel. 
Ministro  ARI PARGENDLER, Rel.  p/ Acórdão Ministro  CARLOS 
ALBERTO  MENEZES  DIREITO,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 
26/06/2000, DJ 04/09/2000 p. 150).

Por  fim,  ressalto  que  em  matéria  de  reparação  de  danos 
provocados em acidente de trânsito, é cabível a condenação da seguradora, cabendo 
a esta cobrar, em ação regressiva, eventual responsabilidade do segurado, nos termos 
da Súmula  188 do STF,  visando o  ressarcimento  dos  valores  pagos,  no  limite  da 
respectiva apólice de seguro.

Ante  o  exposto,  diante  dos  fatos  e  fundamento  jurídicos 
expostos, nego provimento ao recursos, mantendo na íntegra a decisão vergastada. 

É como voto. 

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
    Relator


