
Agravo de Instrumento nº 2010410-07.2014.815.0000

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão

Agravo de Instrumento nº. 2010410-07.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravantes:  Heverson Smith Medeiros Alves e Luzinete Souza Medeiros – 
Adv.: Heverson Smith Medeiros Alves.

Agravados: Riodegem Vasconconelos da Rocha e outros.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA  POR  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  INDEFERIDA. 
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS 
ENSEJADORES  PARA  CONCESSÃO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  havendo  prova  inequívoca  do  direito 
pleiteado  capaz  de  convencer  o  magistrado  da 
verossimilhança  das  alegações,  e  não  sendo 
demonstrado o perigo de dano irreparável  ou de 
difícil  reparação,  não  há  como  ser  concedida  a 
tutela antecipada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao agravo. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por 
Heverson Smith Medeiros Alves e Luzinete Souza Medeiros hostilizando 
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decisão interlocutória de fl.  13 proveniente da 13ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito movida contra 
Riodegem Vasconconelos da Rocha e outros, ora agravados.

A magistrada singular indeferiu pedido de tutela antecipada 
feito pelos agravantes, por entender ausentes os requisitos necessários,  eis 
que os fatos narrados na inicial necessitam de melhores esclarecimentos para 
responsabilização das partes (fl. 13).

Insatisfeitos,  os  autores  agravaram  da  aludida  decisão 
relatando que em 11 de agosto de 2013 ocorreu um acidente de trânsito, 
envolvendo o  primeiro  insurreto  e  os  agravados,  já  que  um dos  réus,  em 
altíssima velocidade, segundo eles, não respeitou a sinalização do cruzamento 
e ocasionou a colisão dos veículos.

Argumentaram  que  o  infrator  não  prestou  socorro, 
evadindo-se do local.

Alegaram, ainda, que, a colisão causou perda total do seu 
veículo,  assim,  com  o  objetivo  de  ressarcimento  dos  prejuízos  sofridos 
pugnaram pela concessão da tutela antecipada para restrição do veículo dos 
agravados que se encontra no pátio da BPTRAN ou, acaso o bem não mais se 
encontre  no  aludido  pátio,  que  seja  determinada  a  busca  e  apreensão  do 
veículo, colocando-se em depósito judicial.

Por  fim,  pugnaram  pela  concessão  de  tutela  antecipada 
recursal e, ainda, o provimento final do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela às fls. 28/32.

Ausentes informações  e contrarrazões,  consoante certidão 
de fl. 37.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não 
vislumbrou hipótese para sua manifestação (fls. 39/40).
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É o breve relato.

VOTO

Extrai-se dos autos que em 11 de agosto de 2013 ocorreu 
um acidente de trânsito, envolvendo o primeiro insurreto e os agravados, já 
que um dos  réus,  em altíssima  velocidade,  segundo eles,  não  respeitou  a 
sinalização do cruzamento e ocasionou a colisão dos veículos, além de não ter 
prestado socorro.

Assim, diante da perda total do veículo e, por conseguinte, 
tendo  como  objetivo  o  ressarcimento  dos  prejuízos,  os  ora  agravantes 
ingressaram  com  ação  indenizatória  e  pleitearam  a  concessão  da  tutela 
antecipada para restrição do veículo dos agravados, que se encontra no pátio 
da BPTRAN ou, acaso lá não mais se encontrando, a sua busca e apreensão.

No  Juízo  “a  quo”  foi  indeferida  tal  concessão,  dada  à 
inexistência de provas robustas.

É preciso esclarecer que a decisão impugnada consiste no 
indeferimento de antecipação de tutela. Desta forma, para que a pretensão dos 
agravantes pudesse  ser  acolhida,  precisaria  preencher  todos  os  requisitos 
dispostos no art. 273 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no  pedido  
inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença  
da verossimilhança da alegação e: 

I - haja  fundado receio  de dano irreparável  ou de difícil  
reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o  
manifesto propósito protelatório do réu”.

De  fato,  agiu  com acerto  a  magistrada,  eis  que,  em  se 
tratando  de  ação  indenizatória  por  acidente  de  trânsito,  são  necessários 
maiores esclarecimentos sobre os fatos, já que é imprescindível apreciação de 
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todo o contexto fático-probatório. Além disso, o boletim de acidente de trânsito 
goza de presunção “juris tantum”, portanto, não há que se falar na presença 
dos requisitos ensejadores à concessão de tutela antecipada.

Na esteira desse entendimento, mister trazer à colação os 
precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -  SEGURO  -  EMBRIAGUÊS 
PRESUMIDA  -  INDENIZAÇÃO  -  TUTELA  ANTECIPADA  -  
DIREITO - PROVA INEQUIVOCA - AUSÊNCIA - RECURSO -  
IMPROVIMENTO.  1.-  Necessidade  à  discussão  de  causa 
exonerativa  da  obrigação  de  indenizar  por  infringência  
contratual  vedatória  ao  pagamento  face  a  presumida  
embriagues  do  condutor  do  veículo  sinistrado;  2.-  
Inexistindo  prova  inequívoca  do  direito  reclamado 
decorrente de acidente de trânsito com perda total do 
veículo,  correto  é  o  indeferimento  da  pretendida  
tutela antecipada. (TJ-PR - AI: 4737900 PR 0473790-0,  
Relator:  Sérgio  Luiz  Patitucci,  Data  de  Julgamento:  
06/11/2008,  9ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  DJ:  
7764)

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  REPARACAO  DE  DANOS.  
ACIDENTE  DE  VEICULOS  .COLISAO  DURANTE 
ULTRAPASSAGEM. PRESUNCAO DE CULPA DO MOTORISTA 
QUE REALIZAVA TAL MANOBRA. BOLETIM DE OCORRENCIA 
DE  TRÂNSITO  COMO  PROVA  UNICA  PRO  DUZIDA  PELA 
AUTORA.  DEFICIENCIA  .RECURSO  IMPROCEDENTE.  1.  A  
ULTRAPASSAGEM  DE  VEICULO  EM  MOVIMENTO,  NAS 
RODOVIAS, EXIGE CAUTELA, E, OCORRENDO COLISAO DOS 
AUTOMOTORES  DU  RANTE  TAL  MANOBRA,  PRESUMESE 
CULPADO,  A  MINGUA  DE  PRO  VA  EM  CONTRARIO,  O 
CONDUTOR QUE A ESTAVA REALIZANDO. 2. EM QUE PESE 
GOZAR DE PRESUNCAO "IURIS TANTUM", O BOLE TIM DE  
OCORRENCIA DE TRÂNSITO PERDE O SEU VALOR PROBAN 
TE QUANDO, AO INVES DE CONTER ELEMENTOS TECNICOS,  
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LIMI  TA-SE  A  CONSIGNAR  INFORMACOES  DE  UM  DOS  
MOTORISTAS EN VOLVIDOS  NO SINISTRO.  (TJ-ES  -  AC:  
23950000218  ES  023950000218,  Relator:  FREDERICO 
GUILHERME PIMENTEL,  Data de Julgamento: 16/11/1999,  
QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/1999)

Deste  modo,  ausentes  os  requisitos  necessários, NEGO 
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão invectivada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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