
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO
FEDERAL

Processo N. RECURSO INOMINADO 0700124-29.2017.8.07.0016

RECORRENTE(S) JACILMA CANTANHEDE SILVA - ME

RECORRIDO(S) FERNANDO DE ALBUQUERQUE LINHARES e BRUNO TELES DE
SIQUEIRA

Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
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EMENTA

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER INDENIZATÓRIO
ATRIBUÍDO À EMPRESA, POR ATO DE TERCEIRO (“MOTOBOY”) QUE, NO MOMENTO
DA COLISÃO, PRESTAVA SERVIÇO DE ENTREGA DE LANCHES (CC, Art. 932, III c/c Art.
933). I. As provas produzidas (conversas por “whatsapp” – ID. 2479321 e 2479323) evidenciam que o
sinistro ocorreu por culpa (confessada) do primeiro requerido (“motoboy”) que prestava serviço de
entrega de lanches à recorrente. Os danos materiais estão devidamente comprovados por meio das
fotografias e notas fiscais colacionadas (ID. 2479328 e 2479315, respectivamente) e do termo de
confissão de dívida firmado pelo primeiro requerido (ID. 2479311). O cerne da controvérsia centra-se em
saber se o referido condutor estava ou não a serviço da empresa, ora recorrente, . no momento da colisão

 No presente caso, a parte autora sustenta que o primeiro requerido prestava serviço de entrega deII.
lanches à segunda requerida/recorrente, pois “algumas embalagens caíram de seu compartimento da

  (ID.2479420). Insuficiência da impugnação genérica damoto, de tão violenta que foi a colisão”
recorrente, no sentido de que o primeiro requerido no dia do acidente não lhe prestava serviço, a par da
coerência das alegações do autor com as provas colacionadas (em destaque, mensagens trocadas via
“whatsapp” entre o autor e o primeiro requerido e o preposto da segunda requerida). Portanto, a recorrente
não comprovou que o “motoboy” trabalhava de forma autônoma e/ou para diversas outras empresas,
como mero transportador. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II). Desse
modo, infere-se que o condutor, no momento da colisão, prestava serviço exclusivo de entrega de lanches
à recorrente, na qualidade de representante desta, razão pela qual a empresa responde objetivamente pela
reparação civil concernente aos atos praticados pelo “motoboy” (CC, Art. 932, inciso III c/c Art. 933),
ressalvado o direito de ação de regresso (CC, Art. 934). Irretocável a sentença que condenou a parte ré a
indenizar à parte autora. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios
fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
- Relator, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal, sob
a Presidência do  Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 24 de Outubro de 2017

Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46).

VOTOS

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator

A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


