
 

PODER  JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001868-85.2009.815.0751
Origem : 4ª Vara da Comarca de Bayeux
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Derval Gomes Golzio
Advogado : Gilberto Marinho dos Santos
Apelado : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Advogada : Diana Angélica Andrade Lins

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO
PROCEDIMENTO  SUMÁRIO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA  ARGUIDA  NA
CONTESTAÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE DEMANDADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO
E  PREFACIAL  ARGUIDAS  NAS  RAZÕES
RECURSAIS.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  LEGITIMIDADE  ATIVA
DEVIDAMENTE  RECONHECIDA.  NÃO
AOCLHIMENTO.  MÉRITO.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO  DEVIDAMENTE
COMPROVADO.  CULPA  DO  PROMOVIDO
CARACTERIZADA.  DESPESAS  ADIMPLIDAS
PELA  SEGURADORA  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS.  RESSARCIMENTO.
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POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- Aplica-se o prazo prescricional previsto no § 3º, do
art.  206,  do  Código  Civil,  nas  ações  movidas  pela
seguradora  contra  a  parte  culpada  pelo  sinistro,
porém,  o marco inicial  é  do efetivo pagamento ao
segurado, e não a data do acidente.

-  É parte legítima para figurar no polo ativo da lide a
seguradora  que  assume  as  despesas  do  veículo
segurado.

-  Restando  devidamente  comprovado  que  o
promovido foi o responsável pelo sinistro, em razão
de ter agido com desrespeito às regras de segurança
e  condução,  o  ressarcimento  dos  prejuízos
decorrentes do acidente é medida que se impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a prejudicial e a preliminar e, no
mérito, desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls. 79/82, interposta  por
Derval Gomes Golzio, contra sentença, de fls. 74/77, prolatada pelo Juiz de Direito
da 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux, que acolheu o pedido declinado nos autos
da Ação de Ressarcimento pelo Procedimento Sumário, movida pela Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, consignada nos seguintes termos:

Isto  posto  e  tudo  o  mais  que  dos  autos  consta  e
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princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie  julgo
procedente o pedido e faço com base no art. 269, I do
CPC c/c art. 786 do CC para condenar o demandado
a pagar ao demandante a quantia de R$ 3.821,84 (três
mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro
centavos), referente ao conserto realizado no veículo
do  segurado,  Robson  Felix  Alves,  com  correção
monetária e juros de mora estes no percentual de 1%
(um  por  cento)  ao  mês,  tudo  a  partir  da  data  do
pagamento.

Quanto a sucumbência restou decidido:

Condeno ainda, o demandado no ressarcimento das
custas processuais já adiantadas pela autora (guia de
fls.  36)  e  honorários  advocatícios  estes  à  razão  de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o recorrente alega, em prejudicial de
mérito a prescrição e em prefacial a preliminar de ilegitimidade ativa. Com relação
ao  mérito  assegura  que  o  julgamento  antecipado  da  lide  sobrestou  as  provas
requeridas,  uma vez  que havia  necessidade de  dilação  probatória,  pois,  segundo
afirma, há contradição no Boletim de Acidente de Trânsito, única prova técnica dos
fatos, tendo em vista que “enquanto o BAT afirma que mencionou acidente ocorreu
no município do Cajá – fl. 14, o Aviso do Sinistro da seguradora – fl. 13, diz que o
local do acidente foi: “Br 230 em frente a Rodoviária Federal de Campina Grande”.
Por fim, requer, caso não seja acolhida a prejudicial de mérito, seja a decisão cassada
pelas outras razões.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  86/90,  pugnando  pelo
desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes opinou pelo desprovimento do apelo, fls.
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96/100.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou
a presente Ação de Ressarcimento pelo Procedimento Sumário, em face de Derval
Gomes  Golzio, visando  ao  ressarcimento  dos  danos  decorrentes  do  acidente  de
trânsito  ocorrido  em  26/06/2006,  quando  o  seu  segurado,  Robson  Félix  Alves
trafegava com o veículo de sua propriedade, VW, ano 2006, de placa MNM 9648, na
BR 230, tendo o automóvel Fiat Pálio, ano 1999, placa MNY 7688, conduzido pelo ora
apelante, colidido na traseira daquele.

Segundo narra a inicial, o veículo da vítima possuía
apólice de seguro junto à demandante, a qual prontamente o atendeu e arcou com o
valor do reparo na quantia de R$ 3.821,84 (três mil oitocentos e vinte e um reais e
oitenta e quatro centavos). 

Sobreveio  sentença,  fls.  52/55,  a  qual  julgou
procedente o pedido nos termos anteriormente transcritos, ensejando a interposição
do presente recurso.  

Inicio  pelo  exame  da  prejudicial  de  mérito  e  da
preliminar de ilegitimidade ativa arguida nas razões recursais.

A  priori,  o  apelante  afirma  merecer  acolhida  a
prejudicial de mérito de prescrição, uma vez que o sinistro ocorreu em 26 de junho
de 2006 e  o  despacho de citação se deu em  21 de agosto  de 2009,  ou seja,  após
decorridos mais de três anos.

Com efeito, deve ser consignado que a presente lide
foi  intentada  pela  seguradora  visando  o  reembolso  da  quantia  que  pagou a  seu
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segurado pelos valores atinentes à reparação de seu veículo – R$ 3.821,84 (três mil
oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos).

Desta  feita,  nos  casos  de  ação  regressiva  ajuizada
pela seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado contra o causador do dano,
entendo que deve ser observado o prazo trienal para reparação civil, estabelecido no
art. 206, V, § 3º, do Código Civil,  por se tratar a demanda de indenização decorrente
de ato ilícito extracontratual.

Sobre o tema, afirma RUI STOCCO:

Como  o  Código  Civil  de  2002  reservou  previsão
expressa  para  a  pretensão  de  reparação  civil,  sem
fazer  distinção entre  ação  direta  e  ação  regressiva,
para  a  hipótese  de  a  pessoa  condenada  voltar-se
contra  o  responsável  mediato  pelo  dano,  quer
parecer  que  o  prazo  prescricional  de  três  anos,
previsto  no  art.  206,  §  3.º,  V,  aplica-se  às  duas
espécies.(...)  Cumpre  anotar,  contudo,  que  a
pretensão da seguradora contra o segurado, ou deste
contra aquela, prescreve em um ano, nos termos do
art. 206, § 1.º,  II.  (In,  Tratado de Responsabilidade
Civil, pág. 207, RT, 2007).

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência:

INDENIZAÇÃO  -  PRESCRIÇÃO  -  ACIDENTE
VEÍCULO  -  DESPESAS  PAGAS  PELA
SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO. 
- A prescrição da pretensão de reparação civil opera-
se em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, CC,
tendo  como  termo  inicial  a  data  da  ocorrência  do
prejuízo a ser reparado. Havendo contrato de seguro,
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e  sendo  efetuado  pagamento  pela  Seguradora  de
despesas  com  reparos  no  veículo  segurado,  o
causador do acidente é responsável pela indenização
àquele  que  promove  a  quitação,  por  haver  sub-
rogação nos direitos do segurado. (TJMG,  Apelação
Cível  nº  1.0024.10.041934-0/001  0419340-
04.2010.8.13.0024  (1);  Relator(a):  Des.(a)  Evangelina
Castilho  Duarte;  Data  de  Julgamento:  18/04/2013;
Data  da  publicação  da  súmula:  26/04/2013)  –
destaquei. 

In casu, o termo inicial da prescrição, em casos como
o tratado neste recurso, começa a fluir a partir do efetivo prejuízo, qual seja, o dia em
que a seguradora desembolsou o valor do reparo do veículo do seu segurado, o que
aconteceu em 07/08/2006, conforme documento de fls. 27/35.

Assim  sendo,  tendo  sido  ajuizada  a  presente
demanda em 25/06/2009, impossível se falar em prescrição.

Não destoa o entendimento adotado pelo  parquet, fl.
98:

Resta  pacificado  o  entendimento  de  que  o  prazo
prescricional para o exercício do direito de regresso
por parte da Seguradora tem início na data em que se
efetivou o pagamento e não da data do acidente, ou
seja,  a  causa  de  pedir  tem  como  fundamento  o
desembolso  da  quantia  destinada  à  referida
cobertura  que,  no  caso,  ocorreu  em  07/08/2006
(documentos  de  fls.  27/35).  Prescrição  não
reconhecida.

Pelas razões acima, rejeito a prejudicial de mérito de
prescrição. 
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Com  relação  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa,
entendo também não merecer guarida, devendo, ser ratificado os termos contidos na
sentença, fl. 76:

A  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  arguida  na
contestação  não  merece  guarida,  uma  vez  que,  a
seguradora  não  está  requerendo  pagamento  em
favor  do  segurado,  e  sim  o  ressarcimento  das
despesas por ela realizadas, no veículo do segurado,
em razão do  acidente  sofrido,  há  vista  que com o
pagamento sub-rogou-se no direito do segurado.
Pelas razões supra, repilo a preliminar em tela.

Quanto ao mérito, sabe-se que para a procedência da
ação regressiva, necessário se torna a prova de que os danos causados ao veículo do
segurado tenham ocorrido por culpa do demandado e que a seguradora tenha efetuado
o pagamento da indenização ao segurado, assumindo, assim, o lugar de credora com
direito regressivo.

No  caso  em  deslinde,  apesar  das  alegações  do
recorrente de que o Boletim de Acidente de Trânsito encontra-se contraditório, entendo
que o  citado documento demonstra  de  forma cabal  a  culpa  do reú  Derval  Gomes
Golzio pelo sinistro, não merecendo, portanto, guarida a argumentação de que este
encontra-se confuso, pois o fato deste documento asseverar que o sinistro ocorreu no
Cajá, e o Aviso do Sinistro da Seguradora informar que o acidente ocorreu na BR 230
em frente a Rodoviária Federal de Campina Grande não o torna contraditório.

Veja-se o disposto no Boletim acima citado, fls. 14/15: 

O V1 colidiu na traseira do V2 projetando-o contra a
traseira do V2 que reduzira a velocidade por motivo de
interdição da BR para obra da duplicação.
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Registro,  ademais,  que  o  Boletim  de  Acidente  de
Trânsito possui presunção iuris tantum de veracidade, não tendo sido infirmado por
nenhuma prova dos autos.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de fl.
76:

O Boletim de Acidente de Trânsito constante de fls. 14
a 18 atesta que o acidente automobilístico ocorreu em
razão  de  o  veículo  do  demandado  ter  colidido  na
traseira do veículo do segurado,  que está trafegando
em  velocidade  reduzida  em  razão  das  obras  de
duplicação da BR.
A responsabilidade do demandado pelo acidente está
evidenciada, conforme documentos já referidos.

Sobre o tema:

AÇÃO  REGRESSIVA  DE  RESSARCIMENTO  DE
DANOS.  PRELIMINAR  DE  INTEMPESTIVIDADE
REJEITADA.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
COMPROVADA.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.
TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. 
O  segundo  apelo  fora  interposto  dentro  do  prazo
recursal,  portanto,  refutada  fica  a  preliminar
suscitada nas contra-razões.
Deve  ser  afastada  a  ocorrência  de  prescrição,  pois
não  ultrapassado  o  prazo  de  3  (três)  anos  para
propositura da ação.
A  dinâmica  do  acidente  descrita  no  Boletim  de
Ocorrência,  que  tem  presunção  de  veracidade,
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confirma a culpa do réu, na medida em que infringiu
as normas de trânsito.
Tratando-se  de  indenização  por  danos  materiais
decorrentes de ato ilícito, a correção monetária incide
a  partir  da  data  de  desembolso  da  quantia  pela
seguradora, em cujos direitos se sub-rogou (Súmula
nº 43 do STJ), e os juros de mora (Súmula nº 54 do
STJ)  também  são  computados  a  partir  desse
momento.  (TJMG,  AC  1.0079.06.302484-2/001,  Rel.
Des. Moacyr Lobato, DJ 10/12/2013).

Ratifico, portanto, a decisão primeva em todos os seus
termos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
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                     Relator
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