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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002610-58.2013.815.0141.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Tao-lee Benyanto Rezende Feitosa.
ADVOGADO: Antônio Anizio Neto (OAB/PB 8.851).
APELADO: Merconplas Industrial de Plásticos Comércio S/A.
ADVOGADO: Cláudio José Ferreira de Lima Canuto (OAB/PB 5.821).

EMENTA:  APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  COLISÃO  ENTRE  VEÍCULOS.  RESPONSABILIDADE  DO
EMPREGADOR  POR  ATO  DO  EMPREGADO.  ART.  932,  III,  DO  CÓDIGO
CIVIL.  HIPÓTESE  DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE NÃO
AFASTA  A  NECESSIDADE  DE  PRESENÇA  DE  DOLO  OU  CULPA  NA
CONDUTA  DO  EMPREGADO.  ÔNUS  DA  PROVA  QUE  INCUMBE  AO
AUTOR.  ART.  373,  I,  DO  CPC.  DESCABIMENTO  DA  INVERSÃO.
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE QUE MILITA EM DESFAVOR DO
AUTOR.  ART.  29,  II,  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1.  Embora  o  art.  932,  III,  do  Código  Civil,  que  prevê  a  responsabilidade  do
empregador pela reparação de danos causados por seus empregados, no exercício do
trabalho que lhes competir ou em razão dele, veicule hipótese de responsabilidade
objetiva,  incidente  ainda  que  não haja  culpa  in  eligendo,  devem estar  presentes
todos os elementos da responsabilidade civil em relação ao empregado, inclusive o
dolo ou a culpa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Milita em desfavor daquele cujo veículo colidiu na traseira do que era conduzido
à  sua  frente  a  presunção  de  responsabilidade  civil  pelos  danos  decorrentes  do
acidente. Inteligência do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.  0002610-58.2013.815.0141,  na  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e
Morais em que figuram como Apelante Tao-lee Benyanto Rezende Feitosa e como
Apelado Merconplas Industrial de Plásticos Comércio S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Tao-lee Benyanto Rezende Feitosa interpôs Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, nos autos da Ação
de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  por  ele  ajuizada  em  face  da
Merconplas  Industrial  de  Plásticos  Comércio  S/A.,  f.  94/95-v,  que  julgou
improcedente o pedido, ao fundamento de que o boletim de ocorrência colacionado



noticia tão somente que o veículo do Apelante colidiu na traseira do veículo dirigido
pelo  empregado  da  Ré,  ora  Apelada,  de  que  há  conflito  entre  as  informações
prestadas pelas duas únicas testemunhas inquiridas, sendo um no sentido de que o
Apelante realizou manobra irregular e o outro imputando o erro ao motorista do
caminhão,  e  de  que não foi  realizado exame pericial  no  local  do  acidente,  não
havendo  prova  que  revele  que  o  condutor  do  veículo  atingido  pelo  carro  do
Apelante agiu com culpa, sendo do Autor o ônus de provar a responsabilidade da
Ré, fato constitutivo do seu direito, condenando-o ao pagamento das custas e de
honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas Razões, f. 97/101, apresentou a narrativa a respeito do acidente,
afirmando que dirigia seu veículo na mesma via em que seguia o automóvel da
Apelada,  um  caminhão,  e  que,  de  repente,  o  motorista  do  caminhão  realizou
manobra brusca, levando-o a colidir na lateral deste.

Sustentou que não há prova de haver sido ele o único responsável pelo
acidente, alegando que o único elemento apreciado pelo Juízo foi o depoimento do
Policial Militar, que, de acordo com suas afirmações, não estava presente no local
do acidente, e defendeu que era ônus da Apelada a prova de sua culpa exclusiva.

Requereu, por essas razões, a reforma da Sentença para que o pedido seja
julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  103/109,  a  Apelada  apresentou  argumentos
semelhantes aos fundamentos da Sentença, notadamente os de que o Boletim de
Ocorrência não traz outra conclusão além do fato de que o veículo do Apelante
atingiu a traseira do seu, de que o depoimento do Policial foi no sentido de que a
manobra irregular foi praticada pelo Apelante e de que não há laudo pericial sobre
exame realizado no local do acidente, e arrazoou a respeito da inocorrência de dano
material  ou  moral  a  permitir  sua  condenação  ao  pagamento  de  indenização,
requerendo, ao final, o desprovimento do Apelo.

Desnecessária  a  intervenção  do Ministério  Público  no  feito  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f.  96, e dispensado do recolhimento prévio do
preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, f. 38, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Dispõe o art. 932, III, do Código Civil que o empregador é responsável
pela reparação civil dos danos causados por conduta imputável a seus empregados,
no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Embora se trate de hipótese de responsabilidade civil objetiva, consoante o
art.  933 do mesmo Código1,  incidente ainda que não haja  culpa  in  eligendo do
empregador,  deve-se  averiguar,  em  cada  caso,  a  presença  dos  elementos  da
responsabilidade civil em relação ao empregado, inclusive do dolo ou da culpa.

1 Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de
sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.



Nesse sentido:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  (ART.  1042  DO  NCPC)  –  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  –
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR, COM AMPARO NOS ELEMENTOS DE
FATO CONSTANTES DOS AUTOS, A DINÂMICA DO EVENTO DANOSO –
RESPONSABILIDADE  POR  FATO  DE  TERCEIRO  –  DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AUTORA. 1. “O novo Código Civil (art. 933), seguindo evolução
doutrinária,  considera  a  responsabilidade  civil  por  ato  de  terceiro  como  sendo
objetiva,  aumentando  sobejamente  a  garantia  da  vítima.  Malgrado  a
responsabilização  objetiva  do  empregador,  esta  só  exsurgirá  se,  antes,  for
demonstrada a culpa do empregado ou preposto, à exceção, por evidência, da
relação de consumo” (REsp 1135988/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma,  DJe  17/10/2013).  2.  […]  3.  Agravo  interno  desprovido  (STJ,  AgInt  no
AREsp  1079508/SP,  Rel.  Ministro  Marco  Buzzi,  Quarta  Turma,  julgado  em
27/02/2018, DJe 05/03/2018).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.  PROVA  ILEGAL.  INEXISTÊNCIA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  RELAÇÃO  DE
PREPOSIÇÃO.  DANOS  MORAIS.  CONDUTA  ANTERIOR  DA OFENDIDA.
REPUTAÇÃO ILIBADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR  DE  REPARAÇÃO.  CONTROLE  PELA  INSTÂNCIA  ESPECIAL.
POSSIBILIDADE.  1.  […]  4.  A configuração  de  responsabilidade  por ato  de
terceiro, conforme prevista nos arts. 932 e 933 do CC/02, em especial aquele do
empregador pelos danos causados por seus empregados, serviçais ou prepostos
no  exercício  de  suas  atividades  (art.  932,  III,  do  CC/02),  nos  termos  da
jurisprudência deste Tribunal Superior, exige mais que a mera comprovação do
ilícito, pois devem estar presentes a comprovação da culpa do empregado para a
ocorrência do dano e a existência de uma relação de preposição, isto é, de que o
ato do empregado se insere nas atividades por ele prestadas sob a subordinação
do empregador.  5.  […] (STJ,  REsp 1673064/SP,  Rel.  Ministra  Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

É incontroverso que, no dia 14 de agosto de 2013, por volta das 12 h, na
BR 323, entre os municípios de Catolé do Rocha e Brejo dos Santos, houve uma
colisão entre os veículos dirigidos pelo Apelante e por um empregado da Apelada,
que estava viajando a serviço.

A divergência se restringe a quem deu causa ao acidente.

O boletim de ocorrência policial constante às f. 11/13, lavrado, no mesmo
dia  do  fato,  por  agentes  do  2º  Batalhão  de  Policiamento  de  Trânsito  Urbano e
Rodoviário, não contém informação além da notícia do fato, tal como narrado pelo
Apelante, não emitindo juízo de valor sobre a responsabilidade.

Os  demais  documentos  que  instruem  a  Exordial  são  cópias  de  laudos
médicos  e  de  exame  de  corpo  de  delito  e  fotos  do  local  do  acidente,  todos
insuficientes para qualquer conclusão a respeito de quem deu causa à colisão.

Na Audiência de Instrução, f. 76/77, foram ouvidas duas testemunhas, uma
arrolada  pelo  Apelante  e  a  outra  pela  Apelada,  que  prestaram  informações
conflitantes,  cada  uma  imputando  à  parte  contrária  àquela  a  arrolou  como
testemunha a realização de manobra inadequada na condução do veículo respectivo.

O laudo da perícia, por fim, produzido na fase instrutória, consistente em



mero  exame  de  corpo  de  delito,  f.  88,  não  impugnado  pelas  partes,  f.  91/93,
concluiu tão somente que o acidente gerou no Apelante ferimento ou ofensa física,
ocasionado por meio contundente, submetendo-o a risco de morte e a incapacidade
para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Em razão do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, segundo
o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito,
cabia  ao  Apelante  o  ônus  de  provar  não  apenas  o  acidente  e  as  lesões  dele
decorrentes, mas, também, o dolo ou a culpa do empregado da Apelada, ônus do
qual não se desvencilhou.

Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, mas de aplicação da
regra de distribuição preceituada pelo referido dispositivo, especialmente porque, de
acordo com o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, no trânsito de veículos
nas  vias  terrestres  abertas  à  circulação,  o  condutor  deverá  guardar  distância  de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação
ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Considerando que foi o Apelante que colidiu na traseira do veículo que
estava à sua frente, a presunção de responsabilidade civil milita em seu desfavor,
sendo seu o ônus de provar culpa ou dolo do condutor do veículo que foi atingido.

Posto isso,  conhecida a Apelação, nego-lhe provimento, majorando os
honorários  de  sucumbência  para  20%  sobre  o  valor  atualizado  da  causa,
conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil2.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 10 de ABRIL de
2018,conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico
Martinho daNóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma.  Procuradora de Justiça
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de
conhecimento.


