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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001173-82.2010.815.0271
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Cagepa Cia de Água e Esgotos da Paraíba
ADVOGADOS : Balduíno Lelis de F. Filho e outro
APELADA : Maria da Guia dos Santos Lima
ADVOGADA : Adriana Augusta de Aguiar Azevedo
ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Picuí
JUIZ : José Jackson Guimarães

PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO,
POR  NECESSIDADE  DE  PERÍCIA  TÉCNICA.
REJEIÇÃO.

-  “Não há que se falar em pedido de nova perícia
técnica,  sendo o magistrado livre  para apreciar  as
provas  trazidas  aos  autos,  faculdade  que  lhe  é
conferida,  lastreado  no  princípio  da  persuasão
racional”. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCRO
CESSANTE.  ACIDENTE.  VEÍCULO  LOCADO  DA
PROMOVIDA  INVADIU  A  RESIDÊNCIA  E
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  DA
PROMOVENTE  CAUSANDO  DANOS
PATRIMONIAIS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “(...) o litigante assume o risco de perder a causa
se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência  do  direito  subjetivo  que  pretende
resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado, é o mesmo que fato inexistente”. (Curso de
Direito  Processual  Civil,  v.  I,  42ª  ed.,  Forense,  p.
387).

- A  reparação ao dano moral não visa recompor a
situação jurídico-patrimonial da parte lesada, mas,
sim, definir um valor adequado, pela dor, pela
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angústia, pelo constrangimento experimentado como
meio de compensação, pois, o fim da teoria em
análise não é apagar os efeitos da lesão, mas
reparar os danos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, em  REJEITAR  a  preliminar  suscitada  e,  no
mérito, DESPROVER o Apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 137.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAGEPA - CIA DE

ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA contra a sentença de fls. 102/104 que, nos

autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  c/c  Lucro

Cessante  ajuizada  por  MARIA  DA  GUIA  DOS  SANTOS  LIMA,  julgou

parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Promovida a pagar

à Promovente o valor de R$ 2.833,84 (dois mil, oitocentos e trinta e três reais e

oitenta e quatro centavos),  a título de danos materiais e o montante de R$

5.000,00 (cinco mil reais), como dano moral, ambos com correção monetária

desde o evento danoso (28.12.2009) e juros de 1% a.m. desde a citação.

Condenou,  ainda,  o  Promovido  ao pagamento  das custas  e

honorários  advocatícios,  estes  arbitrados  em  15%  sobre  o  valor  da

condenação.

Inconformada, a  Cagepa  interpôs recurso Apelatório  às  fls.

106/115, suscitando, inicialmente, a preliminar de incompetência do juízo, ante

a necessidade de perícia técnica para elucidar os pontos controvertidos da lide.

No  mérito,  pugna pela  reforma  da  Sentença  para  que  seja  julgado

improcedente o pedido autoral. 

Contrarrazões às fls. 120/125.

A  Procuradoria de Justiça não ofertou parecer de mérito  (fls.

131/133).
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É o relatório.

VOTO

Preliminar  de  Incompetência  do  Juízo,  necessidade  de

perícia técnica.

A  Apelante  suscitou,  inicialmente,  a  preliminar  de

incompetência  do  juízo,  alegando  a  necessidade  de  perícia  técnica  para

elucidar os pontos controvertidos da lide.

Sem razão à pretensão da Recorrente.

O rito inicial  do feito tramitou no Juizado Especial  Cível. Em

Audiência de Instrução e Julgamento, à fl. 53, o magistrado a quo determinou a

baixa  dos  autos  para  prosseguimento  na  Justiça  Ordinária  com  o

aproveitamento dos dados já  amealhados ao processo,  a  fim de que fosse

realizada a produção de provas.

À fl. 58, foi realizada perícia técnica requerida pela Promovida,

oportunizando as partes, em seguida, a impugnar o laudo apresentado.

Dessa forma, não há que se falar em pedido de nova perícia

técnica, sendo o magistrado livre para apreciar as provas trazidas aos autos,

faculdade que lhe é conferida, lastreado no princípio da persuasão racional. 

Assim, rejeito a preliminar avençada.

Mérito

Extrai-se dos autos que, no dia 28.12.2009, um veículo locado

pela Promovida perdeu o controle e invadiu a residência e o estabelecimento

comercial (Bar) da Autora, provocando danos na estrutura do telhado, colunas

e paredes, assim como danificou um aparelho DVD de marca Toshiba, um som
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de  marca Philips,  um freezer  de  marca Consul  e  um armário  que  possuía

copos, pratos e garrafas de bebidas.

Juntou documentos às fls. 10/25.

A Promovente sustenta que teve diversos prejuízos materiais,

uma vez que a destruição de sua Barraca (Bar) tornou impossível as atividades

no estabelecimento, deixando de prover o sustento de sua família.

Requereu, ao final, a condenação da Promovida ao pagamento

de uma indenização a título de danos morais, materiais e lucro cessante.

O Juiz julgou parcialmente procedente o pedido  autoral, para

condenar  a  Promovida  a  pagar  à  Promovente  o  montante  de  R$  5.000,00

(cinco mil  reais), a título de dano moral e o valor de R$ 2.833,84 (dois mil,

oitocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), em danos materiais,

referente  ao  ressarcimento  do  aparelho  de  DVD,  no  valor  de  R$  465,34

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); aparelho de

som, no importe de R$ 1.130,00 (hum mil, cento e trinta reais); material para a

obra de recuperação, na quantia de R$ 760,50 (setecentos e sessenta reais e

cinquenta  centavos),  além  da  mão  de  obra,  correspondendo  a  R$  478,00

(quatrocentos e setenta e oito reais).

Em relação ao lucro cessante, não restou comprovado.

Pois bem.

No tocante aos danos materiais, a Carta Magna elencou no rol

dos direitos fundamentais a indenização por dano patrimonial  decorrente da

comprovada violação de ordem financeira ocorrida com a vítima, desde que

devidamente  demonstrada  através  de  documentos  hábeis,  eis  que

indispensável à configuração da responsabilidade civil objetiva.
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In casu, restou inconteste o acidente ocorrido (fls, 19/25), bem

como  a  comprovação  dos  danos  causados,  conforme  documentos

apresentados pela Autora. Faz  jus,  portanto, ao ressarcimento na quantia de

R$  2.833,84  (dois  mil,  oitocentos  e  trinta  e  três  reais  e  oitenta  e  quatro

centavos).

Quanto aos danos morais, a reparação não visa recompor a

situação jurídico-patrimonial da parte lesada, mas, sim, definir um valor

adequado, pela dor, pela angústia, pelo constrangimento experimentado como

meio de compensação, pois, o fim da teoria em análise não é apagar os efeitos

da lesão, mas reparar os danos.

A indenização surge como forma de coibir condutas danosas

ao particular e deve ser feita com prudência pelo julgador, observando as

peculiaridades e a repercussão do dano, bem como a situação financeira dos

ofendidos e do ofensor, de modo que esta não seja excessiva a ponto de se

converter em fonte de enriquecimento ilícito, nem tão módico que se torne

inexpressivo.

Com tais considerações, compreendo que o valor estipulado de

R$  5.000,00  (cinco mil  reais)  afigura-se  adequado,  devendo ser  mantida  a

condenação.

Frente ao exposto,  REJEITO a preliminar  suscitada  e,  no

mérito, DESPROVEJO o recurso, mantendo a Sentença em todos os seus

termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

5



Apelação Cível nº 0001173-82.2010.815.0271

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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