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-  Nos  termos  da  mais  recente  e  abalizada  Jurisprudência 
pátria, “nas vias de tráfego rápido e em todas vias, transfere-se 
ao pedestre, a responsabilidade de tomar todas as cautelas para a 
travessia  das  pistas,  onde aos  veículos  se  permite  velocidade. 
Para a caracterização da culpa indispensável a prova robusta de 
que o condutor do veículo foi o responsável pelo acidente. Sem 
ela, não se pode responsabilizá-lo pelo acidente”1.

- Segundo a doutrina, “Ao contrario do que ocorre nos centros 
urbanos  ou  suas  proximidades,  nas  estradas,  principalmente, 
naquelas pavimentadas e de trânsito rápido, que permitem aos 
motoristas desenvolver maiores velocidades, cabe ao pedestre a 
observância  das  cautelas  para  atravessá-las,  não  se  podendo, 
consequentemente,  em regra,  reconhecer  a  culpa  do motorista 
que  se  vê,  repentinamente,  surpreendido  pela  presença  do 
pedestre em plena pista, atropelando-o. Se é certo, por exemplo, 
que a culpa da vítima não exclui a do autor da lesão, cumpre 

1  TJES, 2º CCív., AC 021980148833, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 14.05.2003.



examinar, com cuidado, nos casos de atropelamento em rodovias, 
a questão da concorrência de culpas, pois que na maior parte das 
vezes o reconhecimento da culpa do condutor  do veículo,  em 
face  do  comportamento  do  pedestre,  só  seria  possível  se 
houvesse muito rigor  na caracterização da previsibilidade […] 
Portanto, se o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ou 
seja, o pedestre que não tomou os cuidados necessários que lhe 
competiam,  não  há  como  impor  ao  condutor  do  veículo  a 
obrigação de indenizar”2.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 103.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Severina Maria da 
Silva contra  sentença proferida pelo MM. Juízo  da 2ª  Vara Cível  da Comarca da 
Capital nos autos da ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito, 
promovida pela apelante em face de João Xavier de Araújo Júnior, ora recorrido.

Na sentença objurgada,  o  douto magistrado  a  quo,  MM. Juiz 
Inácio Jário Queiroz de Albuquerque, julgou improcedente a pretensão vestibular, 
por  entender  pelo  descabimento  da  pensão  mensal  pretendida  pela  promovente, 
tendo em vista a ausência de provas da dependência financeira da autora em relação 
ao seu progenitor falecido no acidente automobilístico discutido nos autos.

Irresignada  com  o  provimento  jurisdicional  proferido  pelo 
primeiro  grau  de  Jurisdição,  a  demandante  interpôs  apelação,  pugnando  pela 
reforma da decisão proferida, o que fizera ao argumentar, em suma, a inequívoca 
comprovação de sua dependência econômica em relação a seu filho falecido.

Por  sua  vez,  intimado,  o  apelado  ofertou  contrarrazões, 
pleiteando  o  desprovimento  do  recurso  e  a  consequente  manutenção  do  decisum 
guerreado, o que fizera ao salientar que a sentença não merece qualquer reparo.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de  Justiça  em  atuação  nesta  Corte  de  Justiça  emitiu  seu  parecer,  opinando  pelo 
prosseguimento do recurso sem, contudo, ofertar qualquer manifestação de mérito.

É o relatório que se revela essencial.

2 STOCO, Rui. “Tratado de Responsabildade Civil”, Ed. RT, 8ª edição, pág. 1618.



VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  urge  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  provimento, 
porquanto do exame dos autos não se vislumbra a ocorrência de todos os requisitos 
essenciais à configuração do dever de indenizar, tendo em vista a comprovação da 
excludente de responsabilidade materializada na culpa exclusiva da vítima.

A esse respeito,  fundamental  destacar que a controvérsia  em 
desate transita em redor da discussão acerca do direito da autora à percepção de 
pensão mensal  no  valor  de 2  (dois)  salários  mínimos,  a  ser  devida pelo  réu,  em 
decorrência  do  falecimento  de  seu  progenitor,  de  quem  era  economicamente 
dependente, em atropelamento ocasionado pelo condutor de veículo réu, apelado.

Sob tal  prisma,  antes  de se  adentrar  no  exame específico  da 
dependência econômica da recorrente e da pensão mensal por morte pretendida pela 
mesma em razão do falecimento de seu filho, faz-se essencial o exame dos requisitos 
legais à configuração do dever de indenizar, quais sejam os elementos conduta, dano, 
nexo causal e elemento subjetivo, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC, in verbis:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária, 
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

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

Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o  dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando  a  atividade  normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse  norte,  trasladando-se  tal  inteligência  à  conjuntura  dos 
autos, denota-se a ocorrência dos elementos objetivos consubstanciados na conduta e 
no dano, posto que do escorço consignado no caderno processual se vislumbra que a 
conduta do agente apelado se instrumentaliza na eventualidade de ter conduzido seu 
veículo em direção ao  de cujus, atropelando-o, circunstância a qual ocasionara uma 
série de danos à vítima, os quais culminaram em politraumatismo e concorreram ao 
resultado morte, num intervalo de 3 (três) horas após o acidente.

Quanto ao elemento subjetivo por parte do condutor agente, 
todavia, impende destacar que o conjunto probatório carreado aos autos faz prova 
inequívoca  no  sentido  da  ausência  de  dolo  ou  culpa,  posto  que  os  documentos 
juntados não demonstram qualquer omissão, imperícia ou imprudência por parte do 



motorista, que trafegava dentro dos limites e condições de trafegabilidade da via, não 
havendo  indícios,  sequer,  tendentes  à  denotar  a  condução  do  automóvel  em 
velocidade acima da regulamentada para o trecho do acidente, qual seja de 80 Km/h.

De  outra  banda,  ademais,  afigura-se  de  extrema  relevância 
asseverar a ocorrência na espécie da excludente de responsabilidade enquadrada na 
culpa exclusiva da vítima,  posto que exsurge dos autos que a vítima, o pedestre 
Fernando da Silva, no momento do atropelamento, tentava atravessar via expressa 
em trecho proibido, de alta periculosidade e sem a devida atenção, posto que em 
local de visibilidade restrita aos motoristas e que o mesmo se encontrava com sinais 
de embriaguez, nos termos dos excertos do relatório policial do acidente, às fls. 38/40:

“[...]  No Boletim de Acidente  de Transito [sic],  fornecido pela 
Polícia Rodoviária Federal de nº 662054 de fls. 13 a 16, consta na 
narrativa  do  Policial  que:  'o  condutor  do  V1,  atropelou  o 
pedestre  que  atravessava  a  via  ´sem  a  devida  atenção´.  Nas 
informações complementares é citado que a vítima apresentava 
sintomas de embriaguez, pois conduzia uma garrafa de cachaça 
quando atravessava a via.

Verificando o croqui de fls. 14, o pedestre foi atropelado no lado 
esquerdo da via,  próximo ao canteiro que divide as  faixas de 
pistas duplas de rolamento da BR (sentido Cabedelo-Bayeux e 
Bayeux-Cabedelo),  portanto,  o  condutor  do  veículo  não  tinha 
muita  visibilidade  no  momento  da  travessia  desatenta  do 
pedestre, pois o impacto ocorreu no final da descida do viaduto”.

Portanto, uma vez inequivocamente demonstrada a excludente 
de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em qualquer 
obrigação de reparar por parte do condutor demandado, ora apelado, tampouco no 
dever de prestar pensão mensal  por morte à genitora do  de cujus,  conforme vem 
entendendo a mais abalizada e recente Jurisprudência pátria, nos termos das ementas 
a seguir colacionadas e atinentes a casuísticas similares a que ora se discute:

APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  PENSÃO  MENSAL 
ACIDENTE DE TRÂNSITO Sentença que julgou improcedente 
a  ação  por  considerar  o  acidente  como  decorrência  de  culpa 
exclusiva da vítima, que cruzava a via empurrando sua bicicleta 
Atropelamento que se deu em estrada de trânsito rápido e em 
local  proibido  para  travessia,  ademais,  no  período  noturno, 
havendo  pouca  visibilidade  Embriaguez  Vítima  que  se 
encontrava  totalmente  alcoolizada  no  momento  do  acidente 
Equipamentos de segurança (art. 105, IV, do CTB) A bicicleta da 
vítima  estava  desprovida,  a  exceção  dos  chamados  “olhos-de-
gato” nos pedais,  de  quaisquer  dos dispositivos de segurança 



obrigatórios  que  poderiam  lhe  dar  visibilidade  durante  a 
travessia Excesso de velocidade Não restou comprovado que o 
condutor  do  veículo  envolvido  no  acidente  tenha  excedido  o 
limite de velocidade para o trecho em que se deu o acidente (art. 
33,  I,  CPC),  ademais,  não  seria  possível  concluir  pela 
possibilidade de tê-lo evitado caso trafegasse a 60 Km/h, como 
alega  a  autora,  isso  dadas  as  circunstâncias  em  que  se 
desenrolaram os fatos Sentença mantida Negado provimento ao 
recurso. (TJSP, AC 0005344-21.2007.826.0291, Rel. Hugo Crepaldi, 
25ª Câmara de Direito Privado, 06/11/2014).

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ATROPELAMENTO  FATAL. 
PRETENSÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  INDITOSA  VÍTIMA. 
PEDIDO INACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. A obrigação 
de  indenizar  só  emerge  quando resta  comprovada a  culpa  do 
pretenso  causador  do  dano.  Na  hipótese,  restou  sobejamente 
comprovado  que  o  infausto  acontecimento  ocorreu  por  culpa 
exclusiva  da  infeliz  vítima,  menor  de  apenas  sete  anos  que, 
correndo atrás de uma pipa, entrou de inopino da via, vindo a 
falecer em razão de atropelamento. (TJ/DF – 2ª T. Cív., Ap. Cív. nº 
20030310011314, Rel. Des. Carmelita Brasil, DJ 02.06.2004, p. 65).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  ATO 
ILÍCITO  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -  ATROPELAMENTO 
POR ÔNIBUS URBANO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - 
EXCLUDENTE  DA  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA 
RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. Não estando 
provado  nos  autos  que  a  conduta  do  preposto  da  apelada 
contribuiu  para  o  evento  danoso,  mas  sim que  a  vítima teria 
concorrido com culpa exclusiva para o indigitado fato, indevida 
a reparação por danos materiais e morais. (TJ/ES – 1ª C. Cív., Ap. 
Cív. 012020040080, Rel. Arnaldo Santos Souza, julg. 10.02.2004).

CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  REPARAÇÃO  DE  DANOS  - 
ACIDENTE DE VEÍCULO - ATROPELAMENTO - RODOVIA - 
IMPREVISIBILIDADE  -  CULPA  DO  CONDUTOR  DO 
VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA - PRESUNÇÃO DE CUÇPA 
DA VÍTIMA - RECURSO IMPROVIDO. 1- Nas vias de tráfego 
rápido  e  em  todas  vias,  transfere-se  ao  pedestre,  a 
responsabilidade de tomar todas as cautelas para a travessia das 
pistas,  onde  aos  veículos  se  permite  velocidade.  2-  Para  a 
caracterização da culpa indispensável a prova robusta de que o 
condutor  do veículo foi  o responsável pelo acidente.  Sem ela, 
não  se  pode  responsabilizá-lo  pelo  acidente.  3-  Recurso 
improvido. Sentença mantida. (TJES, 2º CCív., AC 021980148833, 



Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 14.05.2003).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  - 
ATROPELAMENTO  -  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  - 
INOBSERVÂNCIA  DOS  CUIDADOS  NECESSÁRIOS  PARA 
ATRAVESSAR  UMA  RODOVIA  -  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RESPONSABILIZAÇÃO  DO  CONDUTOR  OU 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. De acordo com o artigo 159, do 
Código  Civil,  aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária, 
negligência, ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 
outrem,  fica  obrigado  a  reparar  o  dano.  Contudo,  se  não  for 
constatado nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano 
suportado, não subsiste o dever de indenizar. Neste sentido, caso 
as  provas  carreadas  nos  autos  levem  à  conclusão  de  que  o 
acidente ocorreu por única e exclusiva culpa da vítima, não há 
como  responsabilizar  o  condutor  ou  proprietário  do  veículo 
pelas  lesões  sofridas.  (TA/MG  –  5ª  C.  Cív.,  Ap.  Cív.  nº 
2002.0376227-2, Rel. Juiz Armando Freire, julg. 13.02.2003).

Por  fim,  reforçando  todo  o  entendimento  susotranscrito 
atinente à configuração da excludente da culpa exclusiva da vítima em acidentes de 
trânsito, a mais recente e abalizada doutrina pátria se destaca, nos termos do que 
merecem destaque as seguintes lições de Rui Stoco, segundo quem:

Ao  contrario  do  que  ocorre  nos  centros  urbanos  ou  suas 
proximidades,  nas  estradas,  principalmente,  naquelas 
pavimentadas e de trânsito rápido, que permitem aos motoristas 
desenvolver maiores velocidades, cabe ao pedestre a observância 
das  cautelas  para  atravessá-las,  não  se  podendo, 
consequentemente,  em regra,  reconhecer  a  culpa  do motorista 
que  se  vê,  repentinamente,  surpreendido  pela  presença  do 
pedestre em plena pista, atropelando-o.

Se é certo, por exemplo, que a culpa da vítima não exclui a do 
autor  da  lesão,  cumpre  examinar,  com  cuidado,  nos  casos  de 
atropelamento em rodovias, a questão da concorrência de culpas, 
pois que na maior parte das vezes o reconhecimento da culpa do 
condutor do veículo, em face do comportamento do pedestre, só 
seria  possível  se  houvesse  muito  rigor  na  caracterização  da 
previsibilidade [...]

Portanto, se o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ou 
seja, o pedestre que não tomou os cuidados necessários que lhe 
competiam,  não  há  como  impor  ao  condutor  do  veículo  a 
obrigação de indenizar3.

3 STOCO, Rui. “Tratado de Responsabildade Civil”, Ed. RT, 8ª edição, pág. 1618.



Em  razão  de  todo  a  inteligência  acima  exposta,  nego 
provimento ao recurso apelatório interposto pelo polo demandante,  mantendo a 
sentença  que  julgou  improcedente  a  pretensão  autoral,  modificando  o  seu  teor 
apenas no que toca à ratio decidendi, nos termos denotados supra.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba 
decidiu, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


