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PROCESSUAL  CIVIL  –  Preliminar  –
Cerceamento de defesa – Indeferimento de
requerimento  para  produção  de  prova  –
Decisão anterior  à sentença – Preclusão –
Impossibilidade de rediscussão da matéria
em sede apelo – Rejeição.

- Não sendo combatido o indeferimento de
prova na  devida  oportunidade processual,
não se admite arguir em grau de apelação
o  cerceamento  de  defesa,  por  ter  se
operado a preclusão. 

CIVIL  –   Apelação  Cível  –  Acidente  de
trânsito – Sentença  de improcedência dos
pedidos  –  Atropelamento  –  Morte  –
Reconhecimento  de  culpa  exclusiva  da
vítima – Inexistência –  Veículo em marcha
ré –  Atenção que se exige do condutor –
Imprudência  e  imperícia evidenciadas –
“Quantum”  indenizatório  –  Fixação  dentro
dos parâmetros devidos –  Dano material  –
Ausência  de  comprovação  documental –
Reforma da sentença – Provimento.
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-  A execução  de  manobra  de  marcha  ré
requer  atenção  especial  do  condutor,
porque  realizada  em  condições  de
visibilidade  reduzida,  devendo  este  se
responsabilizar  por  acidentes  causados
pelo seu descuido em pedestres.

- Caracterizada a irregularidade da conduta
de  empregado  da  empresa,  que  causa
acidente  em  via  pública  que resulta  em
morte  de  pedestre,  impõe-se  condenar  a
empresa  a  reparação  de  danos  morais
sofridos  pela  filha  da  vítima,  em  valor
proporcional  as  circunstâncias  do  caso,
sem  lhe  causar  enriquecimento  indevido,
mas imprimindo à empresa uma sanção de
caráter pedagógico. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  não conhecer a preliminar e  dar provimento ao recurso manejado,
nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação cível interposta  por
Maria do Socorro Andrade (fls. 221/229), contra sentença de lavra do Juízo
da  Vara  Única  da  Comarca  de  Coremas,  que,  nos  autos  da  “ação  de
indenização  por  danos  materiais  e  morais”,  julgou  improcedente  o  pedido
exordial;  figurando no polo passivo da lide Tokio Marine Seguradora S/A e
Empresa de Transportes Atlas Ltda.

Na  sentença  proferida,  a  magistrada
entendeu que houve culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito que
ocasionou o falecimento do pai da ora apelante, encontrando-se inexistentes
no  caso  os  requisitos  necessários  para  a  responsabilização  civil  das
empresas  promovidas.  Considerou  a  julgadora,  essencialmente,  os
depoimentos de  provas  testemunhais,  que  atestaram  a  manobra  regular
promovida pelo condutor do veículo e o local onde se encontrava a vítima no
momento do acidente.
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Irresignada,  a  apelante  levanta,  de  início,
em síntese, preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, em razão do
indeferimento  de  reiterada  solicitação  de  prova  para  a  reconstituição  dos
fatos,  onde restaria  aclarada a  correta  interpretação dos depoimentos das
testemunhas, evidenciando a culpa do motorista no acidente.

No  mérito,  aduz  que  o  veículo  conduzido
por preposto de uma das apeladas, ao realizar manobra de marcha ré, atingiu
a  vítima,  não  podendo  ser  reconhecido,  com  isso, que  o  caminhão  se
encontrava em sua correta mão de direção, atribuindo-se culpa à vítima.  

Por fim, requer o provimento do apelo, para
que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões  ao  apelo  apenas  pela
segunda apelada, às fls. 212/229, defendendo a manutenção da sentença.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls.  238/247, entende  pelo provimento do recurso,  para que as
partes sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR 

CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao  argumento  de  que  a  dispensa  da
realização de perícia para reconstituição de fatos  acarretou-lhe cerceamento
de defesa, requer a apelante a cassação da sentença.

Compulsando os autos, contudo, vê-se que
tal pedido foi objeto da decisão interlocutória proferida às fls.  118,  da qual a
promovente teve conhecimento ao longo do processo,  sem que houvesse  a
devida irresignação,  ficando,  portanto,  preclusa  a  análise  da  matéria  já
decidida.

Sobre a questão, dispõe o art. 183, “caput”,
do Código de Processo Civil:

"Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente
de  declaração  judicial,  o  direito  de  praticar  o  ato,  ficando
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salvo,  porém,  à  parte  provar  que  o  não  realizou  por  justa
causa."

Quanto  ao  tema  da  preclusão,  o
processualista Fredie Didier Jr. assim se manifesta:

"A preclusão é definida como a perda de uma situação jurídica
ativa processual: seja a perda do poder processual das partes,
seja a perda de um poder do juiz. De acordo com o princípio
da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou
embaraçado.  Deve-se  caminhar  sempre  avante,  de  forma
ordenada  e  proba:  não  se  admite  o  retorno  para  etapas
processuais  já  ultrapassadas;  não  se  tolera  a  adoção  de
comportamentos incoerentes e contraditórios.
A preclusão temporal consiste na perda do poder processual
em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda
do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC). Para
a  doutrina  majoritária,  é  reconhecido  como  fenômeno
decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos próprios e
preclusivos." (Jr., Fredie Didier. Curso de Direito Processual
Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento.
Vol.  1.  9ª  edição.  Ed.  Jus  Podivm.  2008.  p.270/273)
(Grifamos).

Sabe-se que a preclusão temporal impede
a parte de praticar o ato não realizado no momento oportuno.

Se  a  apelante  não  se  insurgiu  contra  a
decisão interlocutória proferida às fls.118, que indeferiu a produção da prova,
não pode agora, em sede de recurso contra a sentença, retomar a discussão
nos autos.

Destarte,  descabe  o  reconhecimento  da
hipótese de cerceamento de defesa, pois a matéria encontra-se coberta pelo
instituto da preclusão. 

Com isso, rejeito preliminar.

MÉRITO

Infere-se dos autos que, em 06 de julho de
2001, um empregado da Empresa de Transporte Atlas Ltda. manobrava um
caminhão  de marcha ré  em via pública  do Município de Coremas,  quando
atropelou o Sr. Vitoriano Lacerda, pai da promovente, que veio a falecer.

Diante das provas dos autos, a magistrada
julgou  improcedentes  os  pedidos  exordiais,  uma  vez  que  entendeu  como
inexistentes os requisitos caracterizados da responsabilização civil.
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Fundamentou a circunstância na excludente
de culpa exclusiva da vítima, já que, segundo depoimento de testemunhas, o
veículo se encontrava em sua mão de direção e conduzido em velocidade
regular quando em marcha ré. 

Também ressaltou a julgadora que a vítima
era pessoa bastante idosa, com 93 anos de vida, e estava sozinha quando do
momento do acidente.

Todavia,  pelos  elementos  dos  autos,
compreende-se que a análise da culpa sobre o acidente merece ser melhor
avaliada, não se podendo considerar que a velocidade regular do veículo em
marcha ré e a idade da vítima sejam fatores responsáveis pela ausência do
dever de indenizar.

Na  verdade,  quando  um  caminhão,
notadamente de grande porte, efetua manobra em via pública, especialmente
com o uso de marcha ré, deve o condutor se cercar de  todos os  cuidados
necessários  para  evitar  qualquer  tipo  de  acidente,  principalmente  com
pedestres.

A assertiva  de  que  o  veículo  empregava
velocidade em marcha ré compatível com a via pública não é suficiente para
afastar  o  dever  de  indenizar,  uma  vez  que  a  este  fato  deve  se  aliar
previamente outras precauções pelo condutor.

O próprio Código de Trânsito brasileiro, em
seu art. 28, assim dispõe:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de
seu  veículo,  dirigindo-o  com  atenção  e  cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito. 

Como se sabe, a execução de manobra de
marcha ré requer, ainda, atenção especial do condutor, porque realizada em
condições de visibilidade reduzida. 

Já a prova testemunhal  que afirma que a
vítima estava a 1,5m  (um metro e meio) da calçada também não  confere
regularidade  à  conduta  do  veículo,  já  que  a  maioria  de  acidentes  com
pedestres ocorre, de fato, dentro da via pública e é do motorista do veículo a
responsabilidade pela incolumidade física dos transeuntes.

Em sede recurso, sobre o caso o Ministério
Público expôs brilhante parecer, de lavra do Procurador de Justiça Francisco
Sagres Macedo Vieira, exarado nos autos às 238/247, que assim pontuou:
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“... evidencia-se das provas testemunhais que as testemunhas,
em  nenhum  momento,  negam  que  o  acidente  e  as  duas
consequências  não  foram  causadas  pelo  veículo.  Pelo
contrário, os depoimentos trazem evidências de que a vítima
encontrava-se a uma distância de um metro e meio da calçada
e  que  o  motorista  deu  ré  no  caminhão  atingindo-o  em
momento posterior (fls. 140/143).
Ademais, a alegação de que a vítima era pessoa idosa e que,
assim não poderia transitar sozinha, não é causa que exclui a
responsabilidade do condutor.  Outrossim,  no depoimento  do
Sr. Cícero Salviano de Sousa, fl.  140, o mesmo afirma “que
conhecia a vítima; que a vítima era pessoa lúcida; que andava
sozinho e não precisava de companhia”. (fls. 245).

Assim,  entendo  como  presentes  os  três
elementos componentes da teoria da culpa, quais sejam, a conduta ilícita da
segunda apelada, o dano causado pelo acidente e a relação de causalidade
entre os dois  primeiros,  surgindo a obrigação de indenizar,  nos termos do
artigo 159 do Código Civil de 1916, aplicável ao caso em julgamento, já que o
acidente ocorreu em 2001. 

Sobre  a  matéria  dos  autos,  importante
colacionar casos análogos da jurisprudência:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  COLISÃO.  MANOBRA  EM
MRACHA  RÉ.  INOBSERVÂNCIA  DAS  REGRAS  DE
TRÂNSITO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  CONFIGURADA.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO 'QUANTUM'.
REDUÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
- O condutor  do veículo que  pretende realizar  manobra em
marcha ré deve agir com total diligência, prudência e cautela,
verificando se não há risco de colisão.
- A vítima de acidente de trânsito que sofre fraturas graves,
com necessidade de cirurgias neurológica e ortopédica, além
de tratamento prolongado, por óbvio suporta constrangimento
emocional  e  prejuízo  extrapatrimonial,  que  deve  ser
ressarcido.
-  A  indenização  deverá  ser  fixada  com  observância  da
natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio
social,  da  conduta  do  ofensor,  bem  como  da  capacidade
econômica das partes envolvidas.
- Apelo parcialmente provido.
(TJMG,  Apelação Cível   1.0481.03.025444-7/001, Relator(a):
Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 05/12/2012, publicação da súmula em 10/12/2012) 

RECURSOS  DE  APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. COLISÃO
ENTRE ÔNIBUS ESCOLAR E MOTOCICLETA. 1. Culpa do
condutor do coletivo: configurada na realização de manobra
excepcional,  sem adotar as cautelas necessárias  para tanto.
Procedência da denunciação da lide mantida, à unanimidade.
2.  Inexistência de  culpa  do condutor  da motocicleta.  Culpa
concorrente afastada, por maioria. Responsabilidade exclusiva
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do Município de Guarani das Missões e do condutor do ônibus
escolar. Autor que foi atingido pelo coletivo quando este, de
forma súbita, fez manobra de marcha ré. 3. Danos morais: a
violação  da  integridade  física  configura  dano  moral  "in  re
ipsa".  "Quantum"  que  vai  majorado  para  R$  18.000,00
(dezoito  mil  reais),  tendo  em vista  o  afastamento  da  culpa
concorrente.  Apelo do autor provido em parte,  por maioria,
vencido  o  Relator.  Apelos  do  réu  e  do  litisdenunciado
desprovidos,  à  unanimidade.  (Apelação  Cível  Nº
70043228337,  Décima  Segunda  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Ana  Lúcia  Carvalho  Pinto  Vieira
Rebout, Julgado em 13/03/2014) 

No que se refere ao quantum indenizatório,
devem ser levadas em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo
que o  valor  estabelecido  proporcione  a  justa  satisfação  à  autora,  filha  da
vítima,  compensando o abalo experimentado,  e,  em contrapartida,  alerte o
ofensor  sobre  a  conduta  lesiva,  impondo-lhe  impacto  financeiro  a  fim  de
dissuadi-lo de prática de novo ilícito, sem, contudo, acarretar enriquecimento
sem causa da ofendida.

Assim, sopesados os critérios,  entende-se
razoável fixar indenização a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil  reais),  quantia corrigida a partir  desta data e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, a qual se mostra suficiente para
compensar  o  dano  sofrido  e  também  atender  ao  caráter  pedagógico  da
medida, a efeito de permitir reflexão da demandada sobre a necessidade de
atentar para critérios de organização no sentido de evitar condutas lesivas aos
interesses dos consumidores.

Por  fim,  cabe  assentar  que  os  valores
correspondentes aos danos materiais exigidos (R$ 170,00 – cento e setenta
reais)  não restaram claramente  evidenciados nos  autos,  não podendo ser
considerado para tanto o documento de fls. 13, que trata de mero histórico de
orçamento.

Ante  o  exposto,  rejeito preliminar  e,  no
mérito,  dou provimento  à  apelação,  ao  efeito  de  julgar  procedente,  em
parte, os  pedidos  iniciais,  condenando os apelados ao  pagamento  de
reparação  por  danos  morais,  no  valor  de  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais),
quantia esta que deve ser paga pela seguradora até o limite de sua cobertura
e  pela  segunda apelada no que exceder.  Correção monetária  a  incidir  do
arbitramento desta indenização, nos termos da súmula 362 do STJ; e juros de
mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme regra disposta na
súmula 54 do STJ.

Em  razão  do  resultado,  deverão os
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apelados arcar com o pagamento da integralidade de custas e das despesas
processuais, tendo a autora decaído em parte mínima do pedido, bem como
dos honorários advocatícios em favor do procurador da apelante, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena,  em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator

8


	GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS
	A C Ó R D Ã O
	APELAÇÃO CÍVEL nº 0001477-94.2004.815.0561

