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BATEU NO CARRO E FUGIU 

Leitor Wagner (Araçariguama). “Dr. Cabezón, há mais ou menos 04 meses um Fiat Uno veio 

em alta velocidade e bateu no meu carro, um VW Gol, que estava estacionado na porta da 

casa da minha mãe. O sujeito fugiu, mas os vizinhos conseguiram anotar a placa do carro que 

é de Mato Grosso. Fui até a delegacia na ocasião e fiz o Boletim de Ocorrência. Minha sorte é 

que meu carro tinha seguro porque o estrago foi grande: a batida acabou com a lateral 

esquerda, quebrou lanterna,  amassou porta, estourou o retrovisor e paralama – foi um 

baita prejuízo. Tenho duas perguntas. A primeira é se tenho que ir para Mato Grosso atrás 

do dono do carro ou se posso ir para a Justiça por aqui mesmo, a segunda é para saber 

quanto tempo tenho para fazer isso? Sua coluna é muito boa para a população, parabéns ao 

jornal”  

 
Resposta do Prof. Ricardo Cabezón: Caro Wagner, infelizmente sua situação é muito comum. 
Poucas são as pessoas que assumem as responsabilidades de seus atos inconsequentes, 
sobretudo no trânsito.  
 
Você tem o direito de ingressar com uma ação indenizatória no fórum de sua Comarca no 
prazo de até três anos do episódio para cobrar essa dívida segundo dispõe o art. 206, par 3º., V 
da Lei 10.406/02 (Código Civil). É importante que guarde todos os recibos do conserto, cópia 
do Boletim de Ocorrência, nome das pessoas que testemunharam o ocorrido, foto da rua e do 
carro amassado com as marcas do outro veículo, além de outros dados julgados relevantes 
para que possam comprovar os fatos e prejuízos que irá narrar ao juiz solicitando 
ressarcimento.  
 
Uma providência que também vale a pena adotar é a de, antes de ingressar com a ação, 
encaminhar uma notificação extrajudicial concedendo prazo (ex.: 05 dias a contar do 
recebimento da correspondência) para o dono do veículo estabelecer contato e saldar o 
prejuízo, mas não esqueça: mande a carta com aviso de recebimento (AR) para que tenha o 
comprovante de que a outra parte recebeu a comunicação.   
 
Agradeço suas palavras e fico contente por estarmos ajudando as pessoas a entender melhor 
seus direitos e deveres. Obrigado por escrever e boa sorte em sua empreitada! 
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