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APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS.  ABALROAMENTO  DE
VEÍCULOS.  CONDUTOR  DE  VEÍCULO  QUE  DÁ
MARCHA  A  RÉ  DANDO  CAUSA  AO  ACIDENTE.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 

Presentes  os  pressupostos  ensejadores  da
responsabilidade civil, quais sejam, conduta, dano, culpa
e  nexo  de  causalidade,  fica  obrigado  o  causador  do
acidente automobilístico a arcar com a indenização pelos
danos suportados.
V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
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referenciados.

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

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis, fls. 117/126, interpostas por
Iranaldo de Sousa Domingos e Cristiane Nunes Dantas, contra sentença, fls.
109/115,  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  de  Campina Grande,  nos
autos da Ação de Indenização por danos materiais, intentada por Demétrio
Rodrigues Saraiva em desfavor dos recorrentes. 

A sentença julgou procedente o pedido, condenando os
demandados ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no
valor de R$ 2.566,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais), corrigidos
monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
ambos da data do evento danoso. 

Nas razões recursais,  fls.  117/121;  122/126,  Iranaldo de
Sousa Domingos e Cristiane Nunes Dantas sustentaram que o juízo primevo
não valorizou o depoimento da testemunha que arrolou. “(…) a prova não
analisada,  é  caracterizada  pela  testemunha  ocular  “Marcos”,  que  afirma
peremptoriamente ter observado quando o veículo do apelado (Autor da
Ação) vinha ultrapassando pela direita e estava em alta velocidade.”

Afirmaram que é pacífico no meio jurídico a presunção
de culpa para quem colide na parte traseira do automóvel.

Aduziram ainda que o autor vinha em alta velocidade,
fazendo, inclusive, ultrapassagem pela direita, deixando uma frenagem de
mais de 07 (sete) metros antes da colisão.
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Por  fim,  ressaltam  que  seu  veículo  estava  em  baixa
velocidade,  porquanto  estava  tentando  estacionar  para  um  cadeirante
descer. (…) “o veículo Uno fora colhido quase no acostamento.” 

Requerem o provimento do recurso, para julgar a ação
improcedente. 

Contrarrazões às fls. 127/130. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  136/137,  não  ofertou
parecer de mérito.

É o relatório. 

V O T O

Antes  da  análise  do  mérito  recursal,  fora  proferido
despacho (fl.  139)  para  que os  promovidos  comprovassem a situação  de
hipossuficiência, já que pediram justiça gratuita nas razões do apelo.

Diante  dos  documentos  apresentados,  defiro  a
gratuidade  judiciária  para  ambos  os  recorrentes,  tendo  em  vista  que  o
primeiro não tem renda nem patrimônio. Quanto à apelante, em que pese
tenha contracheque, trata-se de professora da rede municipal de ensino, não
sendo o salário um dos mais confortáveis, a ponto de não lhe ser garantida a
assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Contam  os  autos  que  Demétrio  Rodrigues  Saraiva
ingressou com Ação de  Indenização por Danos Materiais em desfavor de
Iranaldo  de  Sousa  Domingos  (1°  apelante)  Cristiane  Nunes  Dantas  (2°
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apelante), com a finalidade de obter o ressarcimento reparatório respectivo,
em virtude de abalroamento de seu veículo, ocasionando-lhe prejuízos de
ordem material. 

A decisão de primeiro grau julgou  procedente a ação,
condenando os promovidos solidariamente ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 2.566,00 (dois mil, quinhentos e sessenta
e seis reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, ambos da data do evento danoso. 

Neste  viés,  a  questão  posta  a  desate  diz  respeito
unicamente a quem foi o culpado no abalroamento.

A sentença deve ser mantida. 

Em que pese tenha sido juntado Boletim de Ocorrência
de Trânsito (fls. 07/08), o laudo não foi conclusivo quanto ao culpado. No
entanto,  o  BAT  veio  acompanhado  de  um  relevante  registro  ocular  do
acidente:  o  testemunho  do  Policial  Militar  Marcos  Gonçalves  Costa,  que
presenciou  o  ocorrido,  confirmando  a  narrativa  do  autor  à  autoridade
responsável pela lavratura do boletim.

Vejamos o relato (fl. 07):

O condutor do V1 (autor) declarou que seguia normalmente e que

repentinamente surgiu o carro a sua frente efetuando marcha a ré,

freou, desviou, porém não deu para evitar e bateu.

(…)

TESTEMUNHAS: A testemunha confirma a versão do V1 celta.

(…)
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Outrossim, informo que a testemunha afirma que o condutor do

V2 (réu), no momento do acidente encontrava-se manobrando em

marcha ré 

A única  prova  constante  nos  autos  é  desfavorável  às
alegações dos apelantes.

Após o  acidente,  os  réus,  se  certos  de que não foram
culpados  pela  colisão,  deveriam  ter  se  resguardado  com  provas,  como
fotografias, vídeo ou outras testemunhas que tivessem passando pelo local.
Caso  não  fosse  possível,  requereriam  filmagens  do  local  por  meio  de
residências ou comércio.

Como bem pontuou o juízo  a quo “À Falta de  imagens
provenientes de câmeras de vídeo ou de outras provas concretas de como se deu o
sinistro,  o  depoimento  colacionado  acima contribui  sobremaneira  ao  deslinde  da
causa,  notadamente  por  se  tratar  de  testemunho  prestado  por  servidor  público
militar, sem qualquer vício de vínculo parental ou de amizade com qualquer das
partes,  e  que presenciou o fato sem estar ocupando um dos veículos,  ou melhor
dizendo, com uma visão externa da colisão.”

Com relação à alegação de que o veículo vinha em alta
velocidade,  não existe  uma única prova nesse  sentido.  A condenação ou
exclusão  de  culpabilidade  não  pode ser  feita  por  presunção.  Deve  ter  o
mínimo de respaldo probatório.

Quanto à afirmação de que “quem bate atrás é sempre o
culpado”,  de  igual  forma,  não  assiste  razão  aos  recorrentes,  pois  tudo
depende do contexto da colisão.

Sobre este aspecto, correta a decisão de primeiro grau
que considerou a responsabilidade solidária dos promovidos no episódio
danoso. 
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A esse respeito, o egrégio Tribunal de Justiça do nosso
Estado já se pronunciou: 

-  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR

ACIDENTE DE TRÂNSITO  PROCEDÊNCIA  IRRESIGNAÇÃO

ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRETNE DA

VÍTIMA  NÃO COMPROVAÇÃO CULPA DO APELANTE  FALTA

DO  DEVER  DE  CUIDADO  MINORAÇÃO  DO  QUANTUM

INDENIZATÓRIO  ALEGAÇÕES  INFUNDADAS  PRESENÇA

DOS  PRESSUPOSTOS  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL

MANUTENÇÃO  DO  VALOR  FIXADO  À  TÍTULO  DE

INDENIZAÇÃO DESPROVIMENTO DO RECURSO. Presentes os

pressupostos  ensejadores  da responsabilidade civil,  quais  sejam,

conduta,  dano,  culpa  e  nexo  de  causalidade,  fica  obrigado  o

causador do acidente automobilístico a arcar com a indenização

pelos danos materiais.  Como o apelante não conseguiu infirmar os

documentos trazidos aos autos pelo apelado,  são destituídas de

veracidade as verberações feitas em relação às provas dos danos

materiais  apresentadas  pelo  apelado,  impondo-se  a  manutenção

do valor arbitrado a título de dano material, conquanto fundado

no  orçamento  trazido  pelo  apelado.  VISTOS,  RELATADOS  E

DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima  identificados.   (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00272509820118150011,  3ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  SAULO HENRIQUES

DE SÁ E BENEVIDES , j. em 26-04-2016)

Com essas considerações, defiro a gratuidade judiciária
requerida pelos réus e, NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a
sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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