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Sentença 

 

 

GILVAN LIRA DE SOUSA ajuizou Ação de Conhecimento, sob o rito sumário, em 

face de NELSON GESUALDI VILLAPOUCA e ALFA SEGUROS S/A, partes já 

qualificadas nos autos (Processo nº 2011.01.1.153078-6). 

Afirma o requerente que, em 23/10/2010, foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionado por Nelson Gesualdi Villpaouca, pois, quando trafegada com seu veículo 

Fiat Strada, pela DF 001, KM 127, foi surpreendido pelo veículo do primeiro réu 

conduzido em alta velocidade e na contra mão da via. 

Diz que o acidente causou-lhe lesões corporais e danos materiais, pois o veículo foi 

destruído, bem como as compras do mês que se encontravam no interior do 

automóvel. 

Acrescenta que os policiais relataram que o primeiro requerido apresentava sinais 

de embriaguez, porém se recusou a realizar o teste do bafômetro. 

Assevera que, embora o veículo do primeiro requerido fosse segurado pela Alfa 

Seguros S/A e tenha sido declarada a perda total do bem, não houve a reparação 

dos danos. 

Indica dano material no valor de R$24.875,41, aqui incluída suposta desvalorização 

do veículo face ao acidente, os gastos para os reparos no veiculo e o valor referente 

às compras do mês. 

Com a inicial vieram os documentos de fls.14/63 e 107/125. 

Designada a audiência de conciliação, a tentativa de composição cível restou 

infrutífera. 

Nelson Gesualdi Villapouca apresentou contestação às fls.118/133, onde aduz: que 

não se encontrava em alta velocidade; que o veículo que seguia à sua frente , qual 

seja, um GM Corsa, placa JEG 2162, reduziu bruscamente a velocidade e, 

objetivando desviar deste, o requerente jogou seu veículo para a esquerda, vindo a 

colidir lateralmente com o veículo supracitado, vindo a ser jogado para a pista 

contrária, colidindo frontalmente com o veículo do autor; que não estava sob 

influência de álcool, tendo descido aturdido do carro em face do acionamento do 



air-bag; que as condições da pista eram péssimas, uma vez que estava escura e 

escorregadia devido à época das chuvas; que havia buracos e falta de sinalização; 

que embora tenha acionado a seguradora de seu veiculo, esta negou cobertura, sob 

alegação de que o requerido teria feito o suposto uso de bebida alcoólica; que a 

autoridade policial não possui aptidão para atestar a embriaguez sem realizar 

qualquer exame; que não se submeteu a qualquer exame; que para a configuração 

do delito previsto no artigo 306 do CTB é necessária a realização de exame pericial; 

que ajuizou ação com o fito de obrigar a seguradora a arcar com os prejuízos do 

acidente; que ausentes estão os requisitos que caracterizam a responsabilidade 

civil. 

Junta os documentos de fls.134/140. 

A Alfa Seguros S/A apresentou contestação às fls.141/165 onde sustenta: conexão 

com a ação ajuizada pelo primeiro réu; que o primeiro réu, ao dirigir o veículo sob 

a influência de álcool, agravou propositalmente o risco, assumindo a 

responsabilidade por todo e qualquer ato consectário de tal atitude; que está 

expressamente determinado nas condições gerais do seguro que a condução de 

veículo sob influência de álcool gera a perda do direito a toda e qualquer 

indenização; que a embriaguez no volante é vedada pelo ordenamento jurídico 

pátrio; que não detém responsabilidade ante a perda dos direitos do segurado; que 

foi atestada a embriaguez do primeiro réu pelos policiais; que o boletim de 

ocorrência é prova suficiente da embriaguez. 

Com a defesa vieram os documentos de fls.166/238. 

Réplica às fls.240/252. 

A decisão de fls.309/310 determinou a reunião dos processos. 

A decisão de fls. 319 indeferiu o requerimento de dilação probatória, sendo 

desafiada por agravo retido (fls.327/334). 

NELSON GESUALDI VILLAPOUCA ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de 

antecipação de tutela, em face de ALFA SEGURADORA S/A, partes já qualificadas 

nos autos (Processo nº 2011.01.1.134645-9). 

Afirma o requerente que na data de 28/05/2010 adquiriu uma apólice de seguro de 

automóvel da requerida, com vigência para o período compreendido entre 

28/05/2010 e 28/05/2011, havendo cobertura para morte acidental, invalidez 

permanente, auto-caso, assistência vinte e quatro horas, assistência vidro, danos 

materiais e danos corporais, inclusive terceiros. 

Narra que, no dia 23/10/2010, por volta das 19 horas, após passar um dia na casa 

de um colega de trabalho, retornava a sua casa pela DF001, estrada do Lago 

Oeste, quando repentinamente, o veículo que vinha logo à frente, GM Corsa, placa 

JEG 2162, com o intuito de entrar no Condomínio Residencial a sua esquerda, 

reduziu bruscamente a velocidade, sendo certo que, objetivando desviar deste, o 

autor jogou o veículo para a esquerda, porém colidiu com a lateral 

 

do veículo mencionado, sendo jogado para a pista contrária, colidindo frontalmente 

com o veículo Fiat Strada Fire; que, em razão da colisão, foi acionado o air-bag, 

razão desceu do carro aturdido; que, a época do acidente, a DF001 encontrava-se 

em péssimas condições, bem como visibilidade, posto que estava escura e 

escorregadia devido à chuva; que no momento do acidente foi levado ao 

Hospital;que assumiu a responsabilidade pelo acidente e deu sua palavra que 

honraria com os danos sofridos por terceiro, porém, embora tenha acionado a ré, 

esta negou cobertura; que a ré agiu de má-fé ao tentar esquivar-se de sua 

responsabilidade, uma vez que não estava sob influência de álcool no momento do 



acidente; que a autoridade policial não tem aptidão para atestar a embriaguez, não 

tendo sido submetido a qualquer exame; que para a configuração do delito previsto 

no artigo 306 do CTB é necessária a realização de exame pericial. 

Sustenta que a conduta da ré causou danos materiais e morais.  

Com a inicial vieram os documentos de fls.30/52. 

A decisão de fl.59 indeferiu o pedido de tutela antecipada. 

Alfa Seguradora S/A apresentou contestação às fls.64/114, onde discorre sobre o 

mercado de seguro. 

Alega que a negativa de cobertura se deu em decorrência do agravamento 

voluntário do risco, face a embriaguez e que está expressamente determinado nas 

condições gerais do seguro que a condução de veículo sob influência de álcool gera 

a perda do direito a toda e qualquer indenização. 

Sustenta que o boletim de ocorrência é prova suficiente a comprovar a embriaguez 

no volante e que o autor possuía anterior punição administração de suspensão de 

carteira em face da embriaguez. 

Defende que o laudo pericial de exame de locação é perfeitamente claro em 

descrever que as pistas onde ocorreu o acidente não possuíam qualquer obstáculo 

que impedisse o deslocamento e que possuía ampla sinalização e iluminação. 

Aduz que há previsão contratual no sentido de que a revelia em processo judicial 

gera perda da indenização, razão pela qual entende não ser devida qualquer 

indenização à pessoa de Fabriciano Pereira dos Santos, pois o autor foi revel na 

ação movida por este. 

Tece considerações acerca do mutualismo, sobre o princípio da boa-fé contratual, 

da boa-fé objetiva e da reserva mental. 

Argumenta que não restou caracterizado o dano moral indenizável. 

Repudia do pedido de inversão do ônus da prova. 

Afirma, por fim, que há necessidade de venda imediata do salvado. 

Com a defesa vieram os documentos de fls.115/158. 

Réplica às fls.162/177. 

Oportunizada a especificação de prova, a ré pugnou pelo julgamento antecipado e o 

autor juntou nova documentação, sobre as quais a ré se manifestou às fls.196/197. 

É o relato necessário. DECIDO. 

Do processo nº 2011.01.1.134645-9 

Diante prejudicialidade da questão, analiso primeiramente ação ajuizada por 

NELSON GESUALDI VILLAPOUCA em face de ALFA SEGURADORA S/A (Processo nº 

2011.01.1.134645-9). 

Não há questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. 

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie dos autos, pois o autor é 

consumidor e a ré é fornecedora de bens e serviços, na forma do art.2º e do art. 

3º, § 2° do Código de Defesa do Consumidor. 

Contudo, cumpre gizar que a possibilidade de inversão do ônus da prova em 

benefício do consumidor, estabelecida no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não afasta 

o dever da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, bem 

como exige para a sua aplicação a verossimilhança e/ou hipossuficiência do 

consumidor. 

A controvérsia reside em constatar o autor estava de fato embriagado; se há 

possibilidade de recusa da ré em cumprir o contrato de seguro se o contratante 

participa de sinistro em estado de embriaguez; bem como se o contrato de seguro 

firmado pelas partes suprime a cobertura contratual em tal caso. 



Embora o autor negue ter, no dia dos fatos, dirigido o veículo sob influência de 

álcool, certo é que não há nos autos qualquer prova que possa corroborar suas 

alegações. 

Com efeito, o "Boletim de Atendimento a Ocorrência Policial" de fls.121 dá conta de 

que o autor, por ocasião dos fatos, apresentava sintomas de ter ingerido bebida 

alcoólica, sendo certo que, diante da recusa de realizar o teste do bafômetro, foi 

feito relatório de embriaguez e auto de infração. 

Ademais, conforme se extra do boletim de ocorrência policial de fls.40/44, o 

condutor de um terceiro veículo envolvido no acidente também confirma o estado 

de embriaguez, pois declarou na delegacia de polícia que pode constatar que "o 

condutor da PAJERO apresentava sinais de embriaguez" e que, "Policiais Militares 

compareceram ao local e informaram ao condutor da PAJERO sobre o exame do 

bafômetro e este recusou-se". 

A mesma declaração foi prestada por Gilson Lima de Sousa. Confira-se: 

"Ressalta que o condutor da PAJERO, nada fez e ao descer deu sinais notórios de 

embriaguez (andar cambaleando) 

 

" 

No que concerne ao estado de embriaguez, o artigo 277, § 2º, do Código de 

Trânsito Brasileiro estabelece que o agente de trânsito, cujos atos gozam de 

presunção legal, poderá certificar que o condutor está sob a influência de álcool 

"mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios 

sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor", caso recuse 

a se submeter ao teste do bafômetro, o que ocorreu neste caso.  

A necessidade de realização de prova técnica somente se mostra faz imprescindível 

para a caracterização de tipo penal, não se exigindo para caracterização de 

infrações administrativos ou para fins de responsabilidade civil. 

Como se vê, tais documentos são suficientes para elucidar a questão, na medida 

em que atesta que o autor estava dirigindo sob a influência de álcool. 

Não é demais ressaltar que, embora o autor tente atribuir a terceiro culpa pelo 

acidente, conforme consta dos autos em apenso (fls.62/63), assumiu integralmente 

a culpa pelo acidente, acionado, inclusive, a seguradora ré para arcar com os 

prejuízos. 

Não se pode olvidar que não há nos autos uma linha de prova sequer no sentido de 

que a via não tivesse visibilidade e sinalização adequadas, ou estivesse chovendo. 

Quanto ao nexo causal entre ao estado de embriaguez e o acidente, elemento que 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido necessário para a 

recusa da indenização, como já dito alhures, a parte autora não apresentou 

argumentos ou fatos que pudessem indicar causa diversa para o ocorrido, senão 

em virtude de o condutor estar sob a influência de álcool.  

Portanto, conclui-se que o condutor estava sob o efeito de álcool e que a 

embriaguez foi causa determinante do acidente. 

É incontroverso nos autos que as partes assinaram contrato de seguro em relação 

ao automóvel da autora, a qual se envolveu no acidente descrito na inicial. 

Consoante o disposto no art. 768 do CC: "O segurado perderá o direito à garantia 

se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". É dizer: O segurado 

perderá o direito ao seguro se aumentar, voluntariamente, a probabilidade da 

ocorrência de dano ao interesse garantido. 

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a perda do direito à 

indenização deve ter como causa a conduta direta do segurado que importe em um 



agravamento, por culpa ou dolo, do risco objeto do contrato. 

Para a certeza das coisas, transcrevo o seguinte precedente: 

"CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. A cláusula do contrato de seguro de vida 

que exclui da cobertura do sinistro o condutor de veículo automotor em estado de 

embriaguez não é abusiva; que o risco, nesse caso, é agravado resulta do senso 

comum, retratado no dito "se beber não dirija, se dirigir não beba". Recurso 

especial não conhecido." (Resp 973725/SP, Relator Ministro Ari Pargendler, Terceira 

Turma, 15/09/2008). 

Ademais, a cláusula 12.h do contrato de seguro (fls.143), traz o que não está 

coberto pelo seguro, in verbis: 

"o Segurado/Condutor do veículo que estiver dirigindo o veículo, em estado 

alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente, de qualquer espécie e a 

qualquer título." 

Diante do quadro apresentado, não há como acolher o pleito apresentado pela 

autora quanto ao ressarcimento de danos materiais e morais, tendo em vista que a 

segura demonstrou que não tinha o dever de realizar o pagamento de qualquer 

indenização à segurada, em razão do acidente descrito. 

No caso, a perda da cobertura securitária e da indenização correspondente deveu-

se à conduta direta do próprio segurado, que, ao conduzir o veículo automotor sob 

a influência de álcool, contribuiu, de forma efetiva e determinante, para o 

incremento do risco e conseqüente realização do sinistro. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios: 

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE 

RESSALVA DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA INDENIZAÇÃO 

A comprovação do nexo de causalidade entre o estado etílico do autor e a 

ocorrência do acidente de trânsito constitui fator excludente da responsabilidade da 

seguradora em pagar indenização securitária. 

Para que o pagamento da indenização securitária seja excluído, não é necessária a 

condenação na esfera criminal. Mostra-se suficiente que o segurado, ao provocar 

acidente de trânsito, esteja sob efeito do álcool. Isso porque o seguro é contrato 

aleatório que tem por objetivo garantir interesse legítimo do segurado, relativo à 

pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados (artigo 757 do Código Civil). Não 

se presta, contudo, a acobertar atitudes imprudentes e inconseqüentes do próprio 

segurado que, à toda evidência, agravam o risco do sinistro. 

Por mais que se dê interpretação consumerista ao contrato de seguro, não se pode 

chegar ao extremo de condenar a seguradora a suportar automaticamente 

prejuízos decorrentes de fatos ou situações que agrav 

 

am o risco, ainda mais quando o segurado, ao dirigir sob efeito de álcool, deixa de 

cumprir com o dever de lealdade e boa-fé. 

Apelo conhecido e não provido." (Acórdão n.343212, 20040710006950APC, 

Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 17/12/2008, Publicado no DJE: 19/02/2009. Pág.: 68) 

 

"CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CONDUTOR 

ALCOOLIZADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. DECISÃO CORRETA. 

RECURSO DESPROVIDO.  



Constitui agravamento do risco de acidente a ingestão voluntária de bebida 

alcoólica pelo segurado, razão pela qual não é abusiva a cláusula do contrato de 

seguro que prevê, nesse caso, a exclusão da cobertura e o rompimento do dever de 

pagar a indenização securitária. Todavia, para a seguradora se valer dessa cláusula 

é necessário que demonstre no caso concreto que a embriaguez do segurado foi 

causa determinante para a ocorrência do sinistro. Perde o direito à indenização o 

segurado que, em razão do estado de embriaguez comprovada, perde a direção do 

seu veículo, pela falta de reflexos, e bate em outros veículos." (Acórdão n.369390, 

20070110284687APC, Relator: LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 05/08/2009, Publicado no DJE: 17/08/2009. Pág.: 49) 

 

Do processo nº 2011.01.1.153078-6 

Não há questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora busca a condenação das 

requeridas, em solidariedade, ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais, supostamente sofridos em decorrência de acidente de trânsito, cuja 

responsabilidade atribui ao primeiro requerido 

Cinge-se a causa em se verificar a presença dos elementos hábeis à 

responsabilização da requerida, pelo fato já noticiado. 

Consoante estabelece o artigo 927 do Código Civil, "Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

E, a teor do que dispõe o artigo 186 do Código Civil, "Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Como se vê, para que haja o dever de indenizar é necessária a existência de dano, 

nexo de causalidade entre o fato e o dano e culpa lato sensu. 

Na espécie, é fato incontroverso, que o primeiro requerido, Nelson Gesualdi 

Villapouca foi responsável pelo acidente, até porque confessado na contestação, 

fundamentando toda a sua defesa na ausência de embriaguez e na recusa indevida 

de cobertura securitária. 

Evidenciada a conduta ilícita do primeiro requerido, eis que, para além de confessar 

na peça de defesa a responsabilidade pelo sinistro, certo é que dirigia o veículo sob 

influência de substância alcoólica, sendo a embriaguez determinante ao acidente, 

resta analisar os danos indicados na exordial. 

Os documentos carreados aos autos comprovam o gasto da importância de R$ 

16.353,06 com os reparos no veículo. 

Ademais, restou demonstrado, pelo documento de fl.57, que, em decorrência de 

necessidade de reforma da frente do veículo, este sofreu desvalorização de 15% de 

seu valor de mercado, sendo avaliado em R$ 26.000,00, o que resulta numa perda 

de R$ 3.900,00. 

Não há, todavia, provas quanto à eventual perda de compras com o acidente e da 

necessidade de troca de dois bancos. 

Embora configurada a responsabilidade do primeiro requerido, não há como se 

compelir a seguradora ré a arcar com os prejuízos materiais, eis que, conforme já 

dito acima, houve agravamento do risco, não sendo devida qualquer cobertura. 

 

Do dispositivo 

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Nelson Gesualdi 

Villapouca em face de Alfa Seguradora S/A, nos autos do processo nº 



2011.01.1.134645-9. Condeno Nelson Gesualdi Villapouca no pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, consoante 

preconiza o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.  

Julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Gilvan Lira de Sousa em 

face Nelson Gesualdi Villapouca e Alfa Seguradora S/A, nos autos do processo nº 

2011.01.1.153078-6, para condenar Nelson Gesualdi Villapouca no pagamento de 

indenização por danos materiais à Gilvan Lira de Sousa, no valor de R$ 20.253,06 

(vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e seis centavos), que deverá ser 

atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro. 

Diante da improcedência do pedido em relação à Alfa Seguradora S/A, condeno 

Gilvan Lira de Sousa no pagamento de honorários, que fixo em R$ 1.000,00, nos 

termos do artigo 20, § 4º, do CPC. Condeno Nelson Gesualdi Villapouca no 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em benefício do autor, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 

Em consequência, declaro resolvida a fase de conhecimento de ambos os processos 

nos termos do artigo 269, in 

 

ciso I, do Código de Processo Civil. 

Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do 

Primeiro Grau e registrada nesta data. 

Publique-se. Intimem-se. 

 

 

Brasília - DF, quinta-feira, 24/04/2014 às 16h41. 

 

 

 

Keila Cristina de Lima Alencar Ribeiro 

Juíza de Direito Substituta 


