
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0013732-90.2008.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Thyssenkrupp Elevadores S/A
ADVOGADO : Clailson Cardoso Ribeiro, OAB/CE nº13.125
APELADO : Ronaldo Silva Anunciação
ORIGEM : Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Capital
JUIZ (A) : Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  COLISÃO NA TRASEIRA.  AUSENTE
PROVA  A  AMPARAR  O  ACOLHIMENTO  DO
PLEITO. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  DESPESAS
COMPROVADAS.  DEVER  DE  INDENIZAR.
PROVIMENTO DO RECURSO.

– No caso concreto, a prova dos autos permite
concluir pela culpa do réu, ora Apelado pelo acidente
ocorrido,  razão  pela  qual  deve  responder  pela
reparação  dos  danos  materiais  suportados  pela
parte autora. 

– Ademais,  não  obstante  a  alegação  do
Recorrente,  os  documentos  trazidos  aos  autos,
consubstanciado  em  orçamento  e  nota  fiscal  são
suficientes  para  comprovar  os  danos  materiais
suportados pelo Recorrente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER o  Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl.83.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Thyssenkrupp

Elevadores  S/A  contra  Sentença  prolatada  pela  Juíza  da  8ª  Vara  Cível  da
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Capital, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais

proposta em face de Ronaldo Silva Anunciação.

Em suas razões recursais, alega o Apelante que efetivamente

comprovou através da juntada de notas fiscais o dano material suportado em

razão do acidente de trânsito ocasionado pela parte ré. Por essa razão, pugna

pela reforma da Sentença de improcedência do pedido exordial. 

Contrarrazões não ofertadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 77/78).

É o relatório.

VOTO

Da Sentença que julgou improcedente  a  Ação Indenizatória,

Recorre o Autor  pretendendo a condenação da parte  Ré ao pagamento de

indenização, a título de danos materiais, suportado em virtude de acidente de

trânsito.

Com Razão.

De  pronto,  como  se  sabe,  nas  Ações  Indenizatórias

decorrentes  de  acidente  de  trânsito  incide,  em  regra,  a  teoria  da

responsabilidade subjetiva, que tem como pressuposto básico a demonstração

da culpa do agente.

Deste modo, cumpre analisar, antes de tudo, se o Demandante

se desincumbiu do ônus, que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do Código

de Processo Civil.
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No caso concreto, verifico que com base nas provas carreadas

aos autos, em especial o boletim de ocorrência de fl.11, é possível concluir que

o  Réu  –  condutor  do  veículo  nº  2  –  foi,  efetivamente,  o  responsável  pelo

acidente, pois assumiu que ocasionou o acidente.

Dessa  forma,  evidenciada  a  culpa  exclusiva  do  Réu  pelo

acidente,  o  dano sofrido pelo Autor  e  o nexo de causalidade entre ambos,

inegável  o dever  de indenizar  do Réu,  a  teor  do que dispõe o art.  927 do

Código Civil.

Quanto  aos  danos  materiais  restaram  demonstrados  pelo

Autor,  através  de  documentos  colacionados  às  fls.  12/15,  documentos

presumivelmente  idôneos  e  que  demonstram  os  reparos  realizados  no

automóvel,  os  quais  importaram  em  R$  1.100,00  (hum  mil  e  cem  reais  e

cinquenta).  In casu,  não cabe discutir-se o efetivo pagamento do montante,

porquanto, não há dúvida de que o Autor teve obrigação de reparar os danos

causados ao automóvel que era objeto de locação da empresa TOTAL FLEET

S/A.

Assim sendo, em que se pese o entendimento da magistrada

singular,  tenho que os documentos trazidos aos autos  são suficientes  para

comprovar os danos materiais ocasionados pelo sinistro e em sendo a parte ré

responsável pelos danos causados, deve ressarci-los.

Em  relação  aos  honorários  advocatícios,  considerando  o

julgamento do presente recurso, como há decaimento da Ré com relação ao

postulado pelo Autor, deve arcar com a integralidade das custas processuais e

com os honorários advocatícios do Procurador da parte Autora no montante de

R$  1.000,00  (hum  mil  reais),  atentando  ao  trabalho  desenvolvido  pelos

causídicos e a complexidade da causa, observada, nesta estipulação, a regra

contida no artigo 85, §8º, do NCPC.

Ante o exposto, PROVEJO a Apelação Cível, para condenar o

recorrido  ao  pagamento  dos  danos  materiais  suportados  pelo  Recorrente,
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devidamente  atualizada,  pelo  IGP-M,  a  contar  da  data  do  respectivo

desembolso, acrescido de juros legais, a contar da citação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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