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APELAÇÃO  CÍVEL. PRELIMINARES.  CER-
CEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. AU-
SÊNCIA  DE  PROVA  DO  PREJUÍZO.  REJEI-
ÇÃO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  FACULDA-
DE DA PARTE INGRESSAR CONTRA O ESTA-
DO OU DIRETAMENTE CONTRA O AGENTE
PÚBLICO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.

- Considerando que a magistrada recolheu elementos
suficientes para elucidar os fatos narrados, não há que
se  falar  em  cerceamento  do  direito  de  defesa  em
decorrência  da  ausência  de  oitiva  de  uma  das
testemunhas arroladas.

- Para que se reconheça o cerceamento do direito de
defesa é necessário demonstrar a imprescindibilidade
da prova requerida para a efetiva prestação jurisdicio-
nal.

-  É facultado ao autor promover  a demanda direta-
mente contra o agente público, o Estado ou ambos, no
livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual
não há que se falar em ilegitimidade passiva do su-
posto causador do dano.

MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PER-
DAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACI-
DENTE  DE  TRÂNSITO.  ATROPELAMENTO.
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CULPA  DO  MOTORISTA.  PRESENÇA  DOS
DOS  ELEMENTOS  DE  RESPONSABILIZA-
ÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE
CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILI-
DADE. DANOS DE ORDEM MORAL QUE DE-
FLUEM  DO  EVENTO  E  DAS  CIRCUNSTÂN-
CIAS PECULIARES DO CASO. FIXAÇÃO DO
MONTANTE INDENIZATÓRIO EM PATAMAR
CONDIZENTE COM A PROPORCIONALIDA-
DE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS
COMPROVADOS.  DEVER  DE  INDENIZAR.
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DESPROVI-
MENTO DO APELO.

- Restando comprovada a conduta ilícita e culposa por
parte do apelante, bem como demonstrado o seu nexo
de causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral
sofrido  pela  recorrida,  afigura-se  patentemente
existente  o  abalo  de  ordem moral  visualizado  pelo
juízo de primeiro grau.

-  Com relação à fixação do montante indenizatório,
frise-se, inicialmente, que o valor estipulado não pode
ser ínfimo nem abusivo, devendo ser proporcional à
dupla função do instituto do dano moral, quais sejam:
a reparação do dano,  buscando minimizar  a  dor da
vítima; e a punição do ofensor, para que não volte a
reincidir. A quantificação do dano moral deve atender
a critérios como a extensão do dano, a condição de
seu causador, bem como a da vítima, atentando para o
aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir
de  advertência  para  que  potenciais  causadores  do
mesmo mal se abstenham de praticar tais atos.

- Encontrando-se o valor fixado pela magistrada sen-
tenciante adequado à realidade e  justo para o caso,
mostra-se indevida a sua redução.

- Demonstrado o prejuízo patrimonial da autora, em
razão do acidente de trânsito, deve ser reconhecido o
seu direito à indenização pelos danos materiais devi-
damente comprovados.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso apelatório, nos termos
do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Francisco  das
Chagas Marques Nóbrega  desafiando  sentença proferida  pelo juízo da 5ª
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Vara da Comarca de Cajazeiras nos autos da “Ação de Indenização por Perdas
e Danos Morais e Materiais” ajuizada por Shirlei Maria Silva Morais. 

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/17),  a  autora  narrou  que,  em
13/02/2013, quando estava fazendo sua caminhada matinal no acostamento da
PB 420, foi atingida por um veículo, placa MMY 0754, conduzido em alta
velocidade pelo promovido.

Asseverou que teve o pulmão perfurado, fraturou a mandíbula e
sofreu lesão na mão, tendo permanecido vários dias internada e passado por
procedimento  cirúrgico,  restando  várias  sequelas.  Ao  final,  pugnou  pela
condenação do promovido ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais. 

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação (fls.
64/74), arguindo, preliminarmente, falta de interesse, impossibilidade jurídica
do pedido e litigância de má-fé. No mérito, defendeu a inexistência de conduta
ilícita e a obrigação de reparar o dano. 

Réplica Impugnatória (fls. 83/90).

Audiências realizadas (fls. 97 e 124/125).

Sobreveio, então, sentença de procedência parcial dos pedidos
(fls. 139/140v.), cujo dispositivo transcrevo:

“Sendo  assim,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o
Réu a pagar a Autora, a título de indenização por
danos materiais, o valor de R$ 480,00 (quatrocentos
e oitenta reais), atualizado pela taxa SELIC a partir
da  data  de  16/07/2013,  quando  se  deu  o  efetivo
prejuízo;  bem como ao pagamento do valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) – a título de indenização
pelos danos morais suportados – acrescido de juros
de  mora  de  1%  ao  mês,  a  partir  da  data  de
13/02/2013,  e  correção  monetária  a  partir  da
presente  decisão,  descontando-se  da  indenização
total  o  valor  do  seguro  DPVAT que  a  promovente
declarou ter recebido (mídia à fl. 126).
Condeno,  finalmente,  a  parte  promovida  ao
pagamento das custas processuais e aos honorários
advocatícios,  estes  no percentual  de  10% (dez  por
cento)  do  valor  da  condenação,  registrando  que
deixo  de  aplicar  o  regramento  atinente  à
sucumbência recíproca prevista no novo Código de
Processo  Civil  porque  a  ação  foi  proposta  sob  a
vigência da norma revogada e a aplicação do novo
diploma  nesse  aspecto  importaria  violação  ao
conceito de contraditório substancial assegurado às
partes, bem como o desrespeito a situações jurídicas
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consolidadas (art. 14 e 1.046 do NCPC), sobretudo
porque impossível  a  alteração da pretensão inicial
após o saneamento do feito (art. 329, II, NCPC).”

Inconformado, o  promovido interpôs Recurso Apelatório (fls.
156/172), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e ilegitimidade
passiva. No mérito, sustentou a inexistência de dano material, sob o argumento
de que custeou todas as despesas da parte autora. Destacou que a promovente
não produziu prova do alegado dano moral, ônus que lhe competia, nos termos
do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Pugnou, assim, pela
reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, ou,
caso mantida a  condenação,  pela redução do montante arbitrado pela  juíza
sentenciante a título de danos morais. 

Contrarrazões ofertadas (fls. 176/202).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 206), deixou de opinar sobre o mérito da demanda
por ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo,
passando à análise de seus argumentos recursais.

1.Das Preliminares

1.1. Do Cerceamento de Defesa

Em  suas  razões  recursais,  sustenta  o  promovido  a  nulidade
processual,  porquanto não foi  ouvida  a  testemunha Lenir  Moreira  Dias em
razão de não ter sido intimada para a audiência.

Pois bem. Como é sabido, o cerceamento do direito de defesa
consiste na diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais da parte,
retirando ou dificultando a defesa. 

Nos termos do art. 130 do Diploma Processual Civil, compete
ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização
das  provas  que  entender  necessárias  à  instrução  do  feito,  indeferindo  as
diligências inúteis ou protelatórias.

Desse modo, a produção de provas constitui direito da parte em
poder influenciar o magistrado quando do julgamento da demanda, todavia
deve-se observar que o juízo de utilidade e necessidade fica a cargo do juiz, de
maneira a resultar no equilíbrio entre a celeridade e a segurança jurídica. 

Assim,  considerando  que,  na  hipótese  em  disceptação,  a
magistrada  constatou  a  presença  de  elementos  suficientes  para  elucidar  os
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fatos narrados, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em
decorrência da falta de oitiva de uma das testemunhas arroladas. 

Com  efeito,  verifica-se  que  a  magistrada  de  primeiro  grau
formou a sua livre convicção através das provas documentais encartadas aos
autos e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, razão pela qual
proferiu a sentença recorrida, sem a oitiva de todas as testemunhas arroladas. 

Por  outro  lado,  saliento  que  para  que  se  reconheça  o
cerceamento do direito de defesa, em virtude de a juíza não ter realizado a
oitiva de todas as testemunhas, seria necessário que houvesse a demonstração
da  imprescindibilidade  da  prova  requerida  para  a  efetiva  prestação
jurisdicional, o que não ocorreu no caso em apreço. 

Com tais considerações, REJEITO a presente preliminar.

1.2. Da Ilegitimidade Passiva

Defende o promovido sua ilegitimidade passiva,  in casu,  por
ser do Estado da Paraíba a responsabilidade pelo acidente, sob o fundamento
de que estava a serviço no dia do ocorrido. 

Afirma  que,  embora  estivesse  no  trajeto  trabalho  para  sua
residência, encontrava-se fardado e a disposição, motivo pelo qual deve ser
considerado “acidente de trajeto” e a responsabilidade deve ser imputada ao
Estado, sobretudo devido à ausência de descanso suficiente entre as escalas de
trabalho. 

Como  é  sabido,  o  direito  de  ação  pode  ser  submetido  a
condições por parte do legislador ordinário. Assim, o exercício de tal direito
depende do preenchimento dos requisitos essenciais para que legitimamente se
possa  exigir,  na  espécie,  o  provimento  jurisdicional,  tendo  em  vista  que,
ausente  uma  das  condições  da  ação,  independentemente  de  seu  conteúdo
probatório, o processo será extinto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 

Uma das condições da ação centra-se na legitimidade de parte,
que se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Ao abordar o
conceito de ilegitimidade, Humberto Theodoro Jr., assevera:

“Legitimidade para a causa (legitimatio ad causam)
é a qualidade para agir juridicamente, como autor,
ou réu, por ser, a parte, o sujeito ativo ou passivo do
direito material controvertido ou declaração que se
pleiteia.  Para  que  se  verifique  a  legitimação  ad
causam  é  necessário  que  haja  identidade  entre  o
sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou
contra  quem  a  lei  concede  ação.”  (Pedro  Batista
Martins). (In.  Código  de  Processo  Civil  Anotado,
Forense, p. 3).

Complementa, ainda, o doutrinador:
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“Legitimados  ao  processo  são  os  sujeitos  da  lide,
isto  é,  os  titulares  dos  interesses  em  conflito.  A
legitimação  ativa  caberá  ao  titular  do  interesse
afirmado  na  pretensão,  e  a  passiva  ao  titular  do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão”. 

Ademais, para a teoria da asserção, o magistrado, ao examinar
as  condições  da  ação,  deve  levar  em  consideração  apenas  aquilo  que  foi
exposto  inicialmente  pelo  demandante,  admitindo  provisoriamente  a
veracidade da narrativa do autor na inicial, deixando para o exame de mérito, a
constatação daquilo que se afirmou na peça vestibular.

Logo,  uma  vez  recebida  a  exordial,  o  juiz,  verificando  a
presença  das  condições  da  ação  à  luz  do  que  afirmou  o  autor  (in  status
assertionis), o processo já estará apto ao exame do mérito. Assim, na hipótese
do juiz, com base no apurado na instrução probatória, verificar “a ausência de
uma das condições da ação”, pois a narrativa exposta pelo autor na inicial não
correspondia à verdade, ele não mais decretará a carência da ação, mas sim
julgará  a  causa pelo exame do mérito,  pois aquilo decidido com base nos
elementos probatórios carreados aos autos já constitui matéria de mérito.

Pois  bem.  In casu,  requereu  a  autora  a  reparação por  danos
morais e materiais em virtude de ter sofrido diversas lesões ao ser atingida
pelo veículo conduzido pelo promovido. 

Como exposto,  sustenta  o apelante sua  ilegitimidade  passiva
por  ser  do  Estado  da  Paraíba  a  responsabilidade  pelo  acidente,  sob  o
fundamento de que estava a serviço no dia do ocorrido. 

Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que o fato
de ser atribuída responsabilidade objetiva ao Estado não significa a exclusão
do direito de agir diretamente contra aquele que supostamente causou o dano,
de modo que resta configurada a sua legitimidade passiva.

Nesse sentido, trago à baila precedente do Superior Tribunal de
Justiça:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  SENTENÇA
PUBLICADA  ERRONEAMENTE.  CONDENAÇÃO
DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.  INFORMAÇÃO  EQUIVOCADA.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA  AJUIZADA  EM  FACE  DA
SERVENTUÁRIA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.
DANO  MORAL.  PROCURADOR  DO  ESTADO.
INEXISTÊNCIA.  MERO  DISSABOR.  APLICAÇÃO,
ADEMAIS,  DO  PRINCÍPIO  DO  DUTY  TO
MITIGATE  THE  LOSS.  BOA-FÉ  OBJETIVA.
DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. 1. O art.
37,  §  6º,  da  CF/1988  prevê  uma  garantia  para  o
administrado de buscar a recomposição dos  danos
sofridos  diretamente  da  pessoa  jurídica  que,  em
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princípio,  é  mais  solvente  que  o  servidor,
independentemente  de  demonstração  de  culpa  do
agente  público.  Vale  dizer,  a  constituição,  nesse
particular, simplesmente impõe ônus maior ao estado
decorrente  do  risco  administrativo;  não  prevê,
porém, uma demanda de curso forçado em face da
administração  pública  quando  o  particular
livremente dispõe do bônus contraposto.  Tampouco
confere  ao  agente  público  imunidade  de  não  ser
demandado diretamente por seus atos, o qual, aliás,
se  ficar comprovado dolo ou culpa,  responderá de
outra forma, em regresso, perante a administração.
2.  Assim,  há  de  se  franquear  ao  particular  a
possibilidade de ajuizar a ação diretamente contra o
servidor, suposto causador do dano, contra o estado
ou  contra  ambos,  se  assim  desejar.  A  avaliação
quanto  ao  ajuizamento  da  ação  contra  o  servidor
público  ou  contra  o  estado  deve  ser  decisão  do
suposto lesado. Se,  por um lado, o particular abre
mão  do  sistema  de  responsabilidade  objetiva  do
estado, por outro também não se sujeita ao regime de
precatórios.  Doutrina  e  precedentes  do  STF  e  do
STJ. 3. A publicação de certidão equivocada de ter
sido o estado condenado a multa por litigância de
má-fé  gera,  quando muito,  mero aborrecimento ao
procurador  que  atuou  no  feito,  mesmo  porque  é
situação  absolutamente  corriqueira  no  âmbito
forense  incorreções  na  comunicação  de  atos
processuais,  notadamente  em  razão  do  volume  de
processos que tramitam no judiciário. Ademais, não
é  exatamente  um  fato  excepcional  que,
verdadeiramente,  o  estado  tem  sido  amiúde
condenado  por  demandas  temerárias  ou  por
recalcitrância  injustificada,  circunstância  que,  na
consciência  coletiva  dos  partícipes  do  cenário
forense,  torna  desconexa a  causa de  aplicação  da
multa  a  uma  concreta  conduta  maliciosa  do
procurador.  4.  Não fosse  por  isso,  é  incontroverso
nos  autos  que  o  recorrente,  depois  da  publicação
equivocada,  manejou  embargos  contra  a  sentença
sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também
nenhuma menção na apelação que se seguiu e não
requereu  administrativamente  a  correção  da
publicação. Assim, aplica-se magistério de doutrina
de  vanguarda  e  a  jurisprudência  que  têm
reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o
princípio do duty TO mitigate the loss, um dever de
mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que
invoca violações a um dever legal ou contratual deve
proceder  a  medidas  possíveis  e  razoáveis  para
limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres
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conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a
perda  aproveita  não se  mantenha inerte  diante  da
possibilidade  de  agravamento  desnecessário  do
próprio  dano,  na  esperança  de  se  ressarcir
posteriormente  com  uma  ação  indenizatória,
comportamento esse que afronta,  a  toda evidência,
os deveres de cooperação e de eticidade. 5. Recurso
Especial não provido.” (STJ; REsp 1.325.862; Proc.
2011/0252719-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis
Felipe Salomão; DJE 10/12/2013).

Isso  posto,  REJEITO a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva
arguida pelo apelante.

2. Do Mérito

Como pode ser visto do relato, cabe a esta Instância Revisora
aferir o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
condenando  o  promovido,  ora  apelante,  ao  pagamento  de  indenização  por
danos materiais no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) e danos
morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de a apelada
ter sido atingida por um veículo conduzido pelo apelante, que teria resultado
em sequelas físicas e emocionais a promovente. 

A autora relatou que,  em 13/02/2013, quando estava fazendo
sua  caminhada  matinal  no  acostamento  da  PB  420,  foi  atingida  por  um
veículo,  placa  MMY 0754,  conduzido em alta  velocidade pelo  promovido.
Asseverou que teve o pulmão perfurado, fraturou a mandíbula e sofreu lesão
na mão, tendo permanecido vários dias internada e passado por procedimento
cirúrgico, restando várias sequelas. 

O promovido, por seu turno, embora não tenha negado a autoria
do acidente, sustentou a inexistência de conduta ilícita e a obrigação de reparar
o dano. 

Como é cediço, para a condenação à reparação dos prejuízos
morais  sofridos  pela  demandante,  há  de  ser  demonstrada  a  presença  dos
elementos  da  responsabilidade  civil,  prevista  no  art.  927 do Código Civil.
Nessa  seara,  observa-se  a  necessidade  da  conjugação  de  prova  de  uma
conduta,  comissiva  ou omissiva,  de natureza  culposa,  que  possua  nexo de
causalidade com o prejuízo a ser indenizado, elementos  estes (ação, culpa,
nexo de causalidade e dano) previstos no art. 186 do Código Civil.

Nesse  contexto,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da
indenização,  mostra-se necessária  a  constatação da conduta antijurídica,  do
dano, bem como o nexo de causalidade entre eles.

É fato incontroverso nos  autos  que  a  autora caminhava pelo
acostamento da PB 420 quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu,
Francisco das Chagas Marques Nóbrega, sofrendo lesões. 
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O  promovido,  por  ocasião  da  audiência  de  instrução  e
julgamento, confirmou o atropelamento, tendo afirmado:

“(…) Já próximo a minha residência, eu dormi ao
volante e atropelei a senhora Shirlei (…) eu dormi na
hora, quando o carro parou, duas rodas estavam em
cima do acostamento e duas rodas estavam fora”. 

Da  análise  dos  depoimentos  das  partes  e  testemunhas
juntamente com os demais documentos juntados ao caderno processual, não há
dúvidas de que a causa do acidente foi o comportamento imprudente do réu,
ora apelante, que invadiu o acostamento e atropelou a autora. 

In casu, a autora sofreu inúmeras lesões decorrentes do acidente
de  trânsito,  tendo,  inclusive,  ficado  internada  por  vários  dias  e  sofrido
intervenções cirúrgicas, conforme os Laudos e exames médicos apresentados
(fls. 26/50). 

Nesse contexto, observa-se que a promovente foi submetida a
grande  sofrimento  físico  e  psicológico,  inclusive  pelo  longo  período  de
tratamento, restando evidente o abalo de ordem moral experimentado.

Dessa  forma,  tem-se  por  configurada  a  conduta  culposa  do
recorrente na modalidade imprudência, com violação às normas constantes do
Código de Trânsito Brasileiro e, verificada a ocorrência do dano e do nexo de
causalidade,  inafastável apresenta-se o dever do infrator de indenizar pelos
danos a que dera causa. 

Dessa maneira, sendo certo que não restou provado nenhuma
excludente de responsabilidade civil, ou seja, que o sinistro ocorreu em razão
de  fortuito  externo,  força  maior  ou  culpa  exclusiva  da  vítima,  resta
caracterizada a responsabilidade do apelante pelo ocorrido. 

Outrossim,  é  certo  que  o  resultado  do  sinistro  foi  capaz  de
romper com o equilíbrio psicológico da apelada que foi surpreendida ao ser
atingida pelo automóvel conduzido pelo promovido, enquanto caminhava no
acostamento,  e  teve  que  enfrentar  procedimentos  médicos,  internação
hospitalar e sessões de fisioterapia, em decorrência das lesões. 

Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário,
existem hipóteses excepcionais de indenização por dano moral, em que a falta
de  respeito  à  dignidade  humana  apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nessas situações, em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.
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Os danos morais, no caso, são in re ipsa, ou seja, prescindíveis
de outras provas, porquanto da situação descrita e comprovada pela autora, o
abalo  psicológico  além dos  limites  do  conceito  de  mero  aborrecimento  se
revelam evidentes. Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e culposa
por parte do apelante, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com
o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pela  recorrida,  afigura-se
patentemente  existente  o  abalo  de  ordem  moral  visualizado  pelo  juízo  de
primeiro grau.

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita de
responsabilidade do recorrente que acarretou em lesões na autora, o valor de
R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),  descontando-se  o  montante  do  seguro
DPVAT,  arbitrado pelo Juízo  a quo,  mostra-se  proporcional  e  razoável  em
relação às circunstâncias dos autos, motivo pelo qual deve ser mantido.

Quanto ao Dano Material,  a vítima deve comprovar de forma
idônea os elementos de responsabilidade, em especial os prejuízos, seja sob o
título de danos emergentes ou lucros cessantes, que efetivamente sofreu. Em
sede  de  reparação  material  de  atos  ilícitos,  não  há  que  se  falar  em danos
hipotéticos  ou  presumidos,  devendo  existir  acervo  probatório  suficiente  a
demonstrar o prejuízo suportado.

O apelante  sustenta  que  pagou  todos  as  despesas  da  autora,
enfatizando que “conforme depoimento da própria autora, a mesma disse que
o promovido realizou o pagamento de duas cartelas de sessões, cada cartela
contendo 10 (dez) sessões, o que demonstra justamente que os documentos
juntados  às  fls.  129/130  dizem  respeito  justamente  a  tais  sessões” (fls.
147/148). 

Todavia, em que pese as alegações do recorrente, a promovente
afirmou em seu depoimento que “ele pagou vinte sessões, cada cartão de dez
(...) o resto fui eu”. Extrai-se de sua oitiva que em diversos momentos, quando
indagada  pela  magistrada  acerca  da  fisioterapia,  a  autora  é  categórica  ao
asseverar que o promovido, de fato, pagou algumas sessões, mas que teve que
arcar com os custos das demais. 

Assim, como visto, a autora logrou êxito em comprovar o fato
constitutivo  do  direito  pleiteado,  demonstrando  o  prejuízo  financeiro
suportado pelo pagamento das sessões de fisioterapias. O promovido, por sua
vez,  não  se  desincumbiu  do  dever  de  demonstrar  a  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da promovente, nos termos do
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art. 333, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a condenação do réu
a reparar o prejuízo material sofrido pela promovente no importe de R$ 480,00
(quatrocentos  e  oitenta  reais),  consoante  recibos  (fls.  129/130),  deve  ser
mantida. 

Ante  o  exposto,  REJEITO as  preliminares  e,  no  mérito,
NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo
incólume os termos da sentença vergastada.

É como VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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