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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação Cível –
Acidente  de  trânsito  –  Sentença  de
procedência parcial dos pedidos – Acidente
de trânsito – Culpa da parte ré –  Atenção
que  se  exige  do  condutor  –  Laudo  da
polícia  de  trânsito  –  Imprudência
evidenciada –  Dever de indenizar – Dano
material  –  Irresignação  –  Manutenção  da
sentença – Desprovimento.

-  Art.  34,  CTB:  “O  condutor  que  queira
executar uma manobra deverá certificar-se
de que pode executá-la sem perigo para os
demais  usuários  da  via  que  o  seguem,
precedem  ou  vão  cruzar  com  ele,
considerando  sua  posição,  sua  direção  e
sua velocidade”.

- “É admissível, em caráter excepcional, um
único  orçamento  emitido  pela
concessionária  autorizada  da  marca  do
veículo, como parâmetro para quantificar o
valor  das despesas com a reparação dos
danos materiais decorrentes de colisão em
acidente  de  trânsito,  quando  outros
elementos  dos  autos  corroboram  com  o
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valor  orçado”  (TJ-DF  –  APC:
20140111974316,  Relator:  SILVA LEMOS,
Data de Julgamento: 24/02/2016, 5a Turma
Cível,  Data  de  Publicação:  Publicado  no
DJE: 15/03/2016. Pág. 256).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  negar  provimento  ao  recurso  manejado,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
Gilvanete dos Santos Carvalho (fls.  52/56),  contra  sentença  de lavra do
Juízo da 12a Vara da Comarca de João Pessoa, que, nos autos da “ação de
reparação por danos materiais e morais”, julgou parcialmente procedentes os
pedidos  contidos  na  exordial,  levantados  por  Wellison  do  Nascimento
Menezes.

Na  sentença  proferida,  a  magistrada
entendeu ter sido de inteira responsabilidade da ré o acidente descrito nos
autos, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 37.773,25 (trinta e sete
mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), devidamente
corrigido, como forma de reparar os danos causados à motocicleta da vítima.
Ainda, negou o pedido autoral de compensação por danos morais. Honorários
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer o provimento
do  apelo  para  reforma  da  sentença  de  primeiro  grau,  alegando  que  a
condenação não pode ser pautada em um único orçamento apresentado pelo
autor, bem como levantando a inexperiência do condutor da moto.

Contrarrazões às fls.  61/63, defendendo a
manutenção da sentença.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  de  fls.  71/74,  opina  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação do mérito.
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É o relatório.

V O T O

Infere-se dos autos que, em 01 de junho de
2013, um funcionário do apelado conduzia motocicleta Honda 600RR, NQE-
1559,  quando  envolveu-se  em  acidente  automobilístico  com  o  veículo  da
senhora Gilvanete dos Santos Carvalho, ora apelante.

Diante das provas dos autos, a magistrada
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, uma vez que entendeu
como incabível condenação a título de danos morais, reconhecendo, porém, o
dever da apelante de reparar os danos materiais causados à motocicleta.

Fundamentou  sua  decisão  a  partir  de
Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Companhia de Policiamento
de  Trânsito  (fls.  15/16),  que  concluiu  ter  sido  a  apelante  inteiramente
responsável pelo sinistro, ao infringir o art. 206, V, do CTB (Código de Trânsito
Brasileiro).

Art. 206. Executar operação de retorno:
V - com prejuízo da livre circulação ou da segurança,  

        ainda que em locais permitidos: 

A  partir  dos  elementos  constantes  nos
autos, notadamente o referido Boletim de Acidente de Trânsito, compreende-
se que a análise feita pelo juízo primevo encontra-se inteiramente de acordo
com o ordenamento jurídico brasileiro.

Ocorre  que  o  documento  juntado  pelo
apelado  deixa  clara  a  inteira  responsabilidade  da  apelante  no  caso  em
testilha, sendo imperiosa a reparação civil em razão do cometimento de ato
ilícito. Tal dever de reparação se faz presente no art.  927, do Código Civil
Brasileiro.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.  186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Na  verdade,  quando  qualquer  veículo
efetua  manobra  em  via  pública  deve  o  condutor  se  cercar  de  todos  os
cuidados necessários para evitar qualquer tipo de acidente.

O próprio Código de Trânsito brasileiro, em
seu art. 34, assim dispõe:
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Art. 34 - O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se  de que pode executá-la sem perigo
para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele,  considerando sua posição,  sua
direção e sua velocidade.

Assim,  entendo  como  presentes  os  três
elementos componentes da teoria da culpa, quais sejam, a conduta ilícita da
apelante, o dano causado pelo acidente e a relação de causalidade entre os
dois primeiros, surgindo a obrigação de indenizar, nos termos do já citado art.
927 e do art. 186 do Código Civil.

No que se refere ao argumento da apelante
de que não se pode utilizar um único orçamento para o arbitramento de danos
materiais, este não merece prosperar. A esse respeito,  importante colacionar
caso análogo da jurisprudência:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  COLISÃO  TRASEIRA.  CULPA
PRESUMIDA.  NÃO  ELIDIDA.  DANOS  MATERIAIS.
ORÇAMENTO  ÚNICO.  CONCESSIONÁRIA
AUTORIZADA. EXCEPCIONALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  FIXADOS  EM  10%  DA
CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1. É
presumida a culpa daquele que colide com a traseira do
veículo  que  trafega  à  sua  frente,  pois  por  prudência
quem  segue  atrás  deve  manter  regular  distância,
incumbindo-lhe o ônus de elidir tal presunção por meio
de prova cabal. 2. É admissível, em caráter excepcional,
um  único  orçamento  emitido  pela  concessionária
autorizada da marca do veículo, como parâmetro para
quantificar o valor das despesas com a reparação dos
danos materiais decorrentes de colisão em acidente de
trânsito,  quando  outros  elementos  dos  autos
corroboram  com  o  valor  orçado. 3.  Não  comporta
redução dos  honorários  advocatícios,  fixados  em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez
que  observados  os  parâmetros  fixados  pela  norma  do
art.  20,  §  3º,  do  CPC.  4.  Recursos  conhecidos  e  não
providos  (TJ-DF  –  APC:  20140111974316,  Relator:
SILVA  LEMOS,  Data  de  Julgamento:  24/02/2016,  5a

Turma Cível,  Data de Publicação: Publicado no DJE:
15/03/2016. Pág. 256).

Por  fim,  a  apelante  procura  alegar
inexperiência do condutor da motocicleta sob o fundamento de que este, ao
tempo do sinistro, possuía carteira de habilitação provisória.
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Tal  discussão,  no  entanto,  não se  mostra
relevante,  uma  vez  que  resta  comprovado  nos  autos  a  inteira
responsabilidade da apelante no sinistro.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  à
apelação,  devendo,  portante,  ser  mantida  a  decisão  “a  quo”  em  sua
integralidade.

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luís Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluizio 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, 06 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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