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A C Ó R D Ã O  
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Relatora :  Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  SENTENÇA  DE 
PROCEDÊNCIA  QUANTO  À  VERBA  INDENIZATÓRIA 
MATERIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVIDA. 
RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 
DIREITO  AUTORAL.  APELANTE  QUE  INOVA  NAS 
RAZÕES  CONCERNENTES  AO  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO 
RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DESSAS  ÚLTIMAS 
RAZÕES. DECISUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

Comprovando, a parte demandante, fato constitutivo de seu 
direito,  recai,  sobre a demandada o ônus de demonstrar a 
existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo 
daquele.

Compete  ao  réu alegar,  na contestação,  toda  a  matéria  de 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004493-84.2011.815.0731                                                                                                                                  1



defesa,  expondo  as  razões  de  fato  e  de  direito,  com  que 
impugna  o  pedido  do  autor.  As  questões  de  fato,  não 
propostas no juízo inferior, somente poderão ser suscitadas 
na  apelação,  se  a  parte  provar  que  deixou  de  fazê-lo  por 
motivo de força maior.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A   a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

  

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  BRASIL 
VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença prolatada pelo juízo 
da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo-PB, fls. 139/141, que – nos autos da ação de 
indenização por danos materiais e morais,  ajuizada por  Maria Lenilda Arruda 
Campos em desfavor do apelante – julgou parcialmente procedentes os pedidos 
iniciais, condenando a empresa a entregar a promovente “um veículo novo com as  
mesmas especificações da nota fiscal respectiva ou efetuar o pagamento do valor também  
respectivo, ( … )”.

Irresignada,  a  companhia  de  seguros  recorre,  fls.  143/156, 
sustentando ser caso de total improcedência daqueles pedidos, ao argumento de 
que realizara vistoria no veículo da apelada “sendo caracterizado o mesmo como danos  
leves ( … ) e não como perda total”, acrescendo que “não pode o douto Julgador condenar  
a Cia a entregar um carro novo a segurada, se este não foi o contratado e nem pagar o valor  
do veículo em 100% haja vista que, NÃO FORA CARACTERIZADO EM NENHUM  
MOMENTO A PERDA TOTAL DO VEÍCULO E SIM DANOS PARCIAIS.”.

Pugna,  subsidiariamente,  “caso  entenda  este  M.  M  Juízo  
condenar a Demandada a efetuar algum pagamento em favor do autor ( … ) que sejam  
considerados os limites da apólice contratada.”.

Contrarrazões, fls. 166/172, pela manutenção do decisum.

A  Procuradoria  de  Justiça  Cível  devolveu  os  autos  sem 
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manifestação  meritória,  por  entender  ausente  interesse  que  justifique  a  sua 
intervenção obrigatória, fls. 178/179.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Primeiramente,  a  recorrente  objetiva  o  provimento  do 
recurso para, reformando o  decisum, julgar improcedente os pedidos da peça de 
ingresso  afirmando  que  a  vistoria  caracterizou  danos  leves,  não  perda  total. 
Contudo, constato às fls. 28/30 que a promovente comprovou (inc. I do art. 333, 
CPC) que a própria companhia seguradora realizara vistoria no veículo segurado 
e o resultado a que se chegou foi o de “Perda Total”.

Saliento que, nas razões do apelo, a empresa não questiona 
referido documento, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do  direito  de  sua  antagonista.  Assim,  o  pedido  principal  do  recurso  deve  ser 
desprovido.

O pedido subsidiário recursal objetiva,  “caso entenda este M.  
M Juízo condenar a Demandada a efetuar algum pagamento em favor do autor ( … ) que  
sejam considerados os limites da apólice contratada.”, salientando que “não pode o douto  
Julgador condenar a Cia a entregar um carro novo a segurada, se este não foi o contratado 
e  nem  pagar  o  valor  do  veículo  em  100%  haja  vista  que,  NÃO  FORA 
CARACTERIZADO EM NENHUM MOMENTO A PERDA TOTAL DO VEÍCULO E  
SIM DANOS PARCIAIS.”.

Ocorre que as razões  ligadas  ao citado pedido subsidiário 
não podem ser conhecidas (e consequentemente analisadas) porque a empresa não 
questionou/impugnou  a  forma  –  indicada  pela  autora  –  de  como  se  daria  a 
obrigação de fazer e a indenização por danos materiais, em caso de procedência 
desses pedidos alternativos.

Ora.  Conforme  se  constata  nas  fls.  14/15  (exordial)  a 
promovente pediu para que a BRASIL VEÍCULOS fosse condenada a indenizá-la 
materialmente:

I – no “valor de novo do mencionado veículo no montante de R$ 
43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais)”; ou
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II – “a substituição do mesmo por outro veículo com as mesmas  
especificações da nota fiscal respectiva”.

Entretanto,  ao  contestar,  embora  a  promovida  tenha 
sustentado que todos os pedidos autorais deveriam ser julgados improcedentes, 
não  pontuou  como  entendia  que  deveria  se  dar,  efetivamente,  eventual 
condenação  em  danos  materiais.  Naquele  momento,  sua  defesa  também  foi 
falha ao não impugnar o pedido alternativo (substituição do veículo sinistrado 
por outro com as mesmas especificações).

Sabemos que compete ao réu alegar, na contestação, toda a 
matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 
pedido do autor – art. 300 da Lei de Ritos. Portanto, conclui-se que as razões do 
pedido subsidiário  recursal  caracterizam inovações  recursais,  motivo pelo  qual 
não  podem ser  suscitadas  neste  recurso  porque estão  em descompasso  com a 
hipótese autorizadora do art.  517 do CPC. Consequentemente, se viessem a ser 
conhecidas estar-se-ia praticando supressão de instância.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, 
mantendo, incólume, a sentença vergastada.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  02  de 
setembro de 2014,  conforme certidão de julgamento de f.  190.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Dr. Francisco Paulo Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 05 de setembro de 2014.

Desa.  Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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