
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000736-50.2012.815.0601 — Comarca de Belém
RELATOR       : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Sau-
lo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE     : Rafael Felinto de Lima
ADVOGADO   : Robesmar Oliveira da Silva (OAB/PB nº 18.334)
APELADO        : Indústria e Comércio de Laticínios Botija Ltda. 
ADVOGADOS : Claudio Freire Madruga (OAB/PB nº 7.737).

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE  INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSAN-
TES — COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL SOLTO
NA PISTA — AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE
DO ANIMAL — IMPROCEDÊNCIA — SENTENÇA MAN-
TIDA — DESPROVIMENTO.

— Carece a presente demanda de prova robusta capaz de assegu-
rar que o animal causador do acidente em tela pertenceria ao
apelado, de forma a demonstrar cabalmente sua responsabilida-
de sobre os fatos alegados na inicial. Sendo assim, não merece
reforma a sentença recorrida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apela-
ção. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Rafael  Felinto  de
Lima contra a sentença de fls. 155/157, proferida nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes ajuizada pelo apelante em desfavor de
Indústria e Comércio de Laticínios Botija Ltda. que julgou improcedente o pedido auto-
ral.

Em suas razões recursais de fls. 153/164 que de acordo com as
provas coligidas aos autos, relato das testemunhas, documento emitido pela EMATER-



PB e ficha sanitária da propriedade rural, não restam dúvidas de que o animal causador
do acidente e dos prejuízos sofridos pelo apelante pertence à empresa apelada.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme
certidão de fl. 173.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 179/181, opinou
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

O autor, ora apelante, afirmou que presta serviços à Secretaria
de Saúde do Município de Belém, com seu próprio veículo, fazendo transporte de enfer-
mos, servidores e pacientes daquela localidade. Ocorre que, no dia 31/01/2012, trafega-
va pela RODOVIA PB055, entre as cidades de Mari e Guarabira, quando foi surpreendi-
do, em plena pista, por um boi, não tendo como evitar a colisão.

Afirma que embora tenha capotado com o veículo, nenhum dos
passageiros sofreu qualquer ferimento, embora tenham ficado muito abalados emocio-
nalmente.

Sustentou que os passageiros e policiais que passaram no local
encontraram a vaca ferida próximo ao local do acidente e que esta possuída brinco de
identificação com a seguinte inscrição: “GIROLANDO 3/4H + 1/4G AM - 1416”. Afir-
ma que tal código diz respeito aos animais da apelante.

Informa ainda que gastou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta re-
ais) para rebocar seu veículo até a oficina da cidade de Belém, onde este foi consertado.
Os serviços custaram R$ 9.420,00 (nove mil, quatrocentos e vinte reais). Além disso, o
carro ficou parado por um mês, o que o impediu de prestar os serviços à prefeitura, con-
sequentemente, deixou de receber sua remuneração, equivalente a R$ 1500,00 (hum mil
e quinhentos reais).

Requer o provimento do apelo, para reformar a sentença de pri-
meiro grau.

Pois bem. 

Ora, como bem ressaltou a magistrada  a quo não há nos autos
prova de que o animal identificado pertença à empresa apelada. A identificação contida
na vaca “GIROLANDO 3/4H + 1/4G AM - 1416” em nada indica que pertença à recor-
rida.

Saliente-se que,  embora o recorrente afirme que,  logo após o
acidente, policiais compareceram ao local e identificaram que o animal pertencia à ape-
lada, não há nos autos qualquer documento emitido pela Polícia. 



Ademais, nem mesmo os documentos emitidos pela Emater/PB
(fls. 144/146) indicam que o animal em comento é de propriedade da promovida. Tais
demonstram tão-somente que o representante legal da empresa possui rebanho, mas tal
informação não tem o condão de impor à empresa a responsabilidade acerca do aciden-
te.

Por fim, a prova testemunhal não é suficiente para atestar a pro-
priedade do animal.

Assim, carece a presente demanda de prova robusta capaz de as-
segurar que o animal causador do acidente em tela pertenceria ao apelado, de forma a
demonstrar cabalmente sua responsabilidade sobre os fatos alegados na inicial.

Seguindo essa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trânsito. Ação de reparação de
danos. Sentença de primeiro que reconheceu a culpa da ré, conde-
nando-a ao pagamento de indenização a título de danos materiais e
morais em favor dos autores. Boletim de ocorrência produzido
pela polícia rodoviária federal. Conclusão de que a culpa no si-
nistro é atribuída ao autor da ação. Presunção juris tantum de
veracidade. Ausência de provas que afastem o contido no bole-
tim de ocorrência. Responsabilidade da ré não configurada. Sen-
tença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Recur-
so  conhecido  e  provido.  Unânime. (TJAL;  APL  0500326-
80.2007.8.02.0015; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Mau-
rício César Brêda Filho; DJAL 23/02/2016; Pág. 21) 

APELAÇÃO CÍVEL. DUAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE
DANOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RESPONSABILI-
DADE  CIVIL. ACIDENTE DE  TRÂNSITO.  PRIMEIRA
AÇÃO REPARATÓRIA (PROTOCOLO Nº 201103929652). I.
Colisão  na  traseira. Presunção de  culpa  não  elidida.  Em aciden-
te de trânsito vigora a presunção de culpa do motorista do automó-
vel que colide na parte traseira do outro veículo, dada a existência
do dever de guardar distância segura do veículo que segue à frente
e a de transitar em velocidade compatível com a via. Assim, ausen-
te esta prova, o pedido indenizatório formulado na primeira ação
há de ser julgado improcedente. II. Documentos descritivos do si-
nistro confeccionado pela polícia civil e polícia rodoviária fede-
ral. Presunção de veracidade. O boletim de ocorrência e perícia
no local  do acidente elaborados  por  autoridades  policiais  gozam
de presunção juris tantum de veracidade, e não sendo elididos ou
infirmados por outros elementos constantes dos autos,  evem ser
considerados válidos e verdadeiros. III. Parecer técnico particular.
Unilateral. Ausência de contraditório judicial. Não pode ser aceito
o  laudo  pericial  particular  apresentado  pelos  1os  apelantes/2os
apelados, pois produzido unilateralmente pela parte a quem apro-
veita e, assim, não submetido ao crivo do contraditório, além de
ter sido realizado dias após o acidente de trânsito narrado. lV. Ho-



norários advocatícios de sucumbência. Majoração devida. Arbitra-
da a verba honorária em valor aquém do justo e em desacordo com
a adequada remuneração da profissão do advogado, a sua majora-
ção é medida que se impõe. V. Segunda ação reparatória (protoco-
lo nº 201203360260). Dano. Nexo causal. Comprovação. Dever de
indenizar. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o resultado lesivo, impõe-se a obrigação de indenizar. VI.
Pedido de lucros cessantes. Inovação recursal. Em sede recursal é
defeso alegar matéria nova (lucro cessante), não aventada na peti-
ção inicial, configurando a inovação recursal. VII. Danos materi-
ais. Comboio usado. Liquidação por arbitramento. Não comprova-
do o valor do comboio (sistema de abastecimento e lubrificação de
máquinas e veículo) usado, necessário se faz a apuração do respec-
tivo quantum por meio de liquidação por arbitramento, conforme
previsão  legal  do  artigo  509,  I,  do  novo  código  de  processo
civil/2015 (artigo 475 - C do CPC/73), quando então será definido
o valor da reparação dos danos materiais. Conheço de ambos os
apelos, para negar provimento ao primeiro e dar parcial provimen-
to  ao  segundo. (TJGO;  AC-PSum  0392965-94.2011.8.09.0006;
Anápolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Fran-
ça; DJGO 25/04/2016; Pág. 180)  

Para que a apelada respondesse pelos danos sofridos pelo ape-
lante, nos temos do art. 936 do CC, seria necessário demonstrar a propriedade.

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por
este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL  EM  ACI-
DENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MATERIAIS. ATROPELAMENTO DE ANIMAL BOVINO
NA PISTA DE  ROLAMENTO.  ABSOLVIÇÃO  CRIMINAL.
CULPA DE  TERCEIRO. A responsabilidade civil  independe  da
criminal.  Invasão  de animal na  rodovia  e  colisão de  veícu-
lo. Responsabilidade do proprietário pelos danos causados por
seu animal. Culpa de terceiro não comprovada e que não afastaria
a responsabilidade do dono do animal. Montante indenizatório fi-
xado de acordo com o menor de três orçamentos e não impugnado
especificamente.  Apelação  improvida. (TJRS;  AC  0125743-
54.2016.8.21.7000; São Lourenço do Sul; Décima Primeira Câma-
ra  Cível;  Rel.  Des.  Bayard  Ney  de  Freitas  Barcellos;  Julg.
15/06/2016; DJERS 22/06/2016) 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apela-
tório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20475&sid=7c707a5e.5cf46716.0.0#JD_CPCart475


Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente  ao julgamento  o Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Rafael  Felinto  de
Lima contra a sentença de fls. 155/157, proferida nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes ajuizada pelo apelante em desfavor de
Indústria e Comércio de Laticínios Botija Ltda. que julgou improcedente o pedido auto-
ral.

Em suas razões recursais de fls. 153/164 que de acordo com as
provas coligidas aos autos, relato das testemunhas, documento emitido pela EMATER-
PB e ficha sanitária da propriedade rural, não restam dúvidas de que o animal causador
do acidente e dos prejuízos sofridos pelo apelante pertence à empresa apelada.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme
certidão de fl. 173.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 179/181, opinou
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o Relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de novembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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