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POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
C/C  PENSÃO  VITALÍCIA.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. MANOBRA SEM A DEVIDA
CAUTELA. ABALROAMENTO DE CAMINHÃO E
MOTOCICLETA.  ALEGADA  CULPA
CONCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.
MOTOCICLISTA QUE OBEDECE A SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL.  DEVER  DE  INDENIZAR
CARCTERIZADO.  POSSIBILIDADE  DE
CUMULAÇÃO  ENTRE  OS  DANOS  MORAIS  E
ESTÉTICOS.  DANOS  ESTÉTICOS  ANTE  A
DEFORMIDADE  CORPORAL  PERMANENTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM
PRUDÊNCIA  E  RAZOABILIDADE.  PENSÃO
VITALÍCIA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA EM IDADE
LABORAL.  DIMINUIÇÃO  PERMANENTE  DA
CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA
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 Presentes os pressupostos da responsabilidade
civil subjetiva, quais sejam, o ato ilícito (infringência
à  regras  de  trânsito),  o  dano  (as  lesões  sofridas  e
demonstradas pelo apelado), a culpa do agente (na
modalidade imprudência) e o nexo de causalidade
entre os danos suportados pela vítima e o ato ilícito
praticado, impõe-se o dever  de indenizar.

 Não  há  que  se  falar  em  culpa  exclusiva  ou
concorrente  do  condutor  de  veículo  que  efetua
manobra baseado na sinalização horizontal existente
na pista de rolamento. 

 Segundo dispõe o artigo 949 do Código Civil,
nos casos de lesão corporal ou outra ofensa à saúde,
a  indenização  consistirá  nas  despesas  com  o
tratamento da vítima dos lucros cessantes até o fim
da convalescença, além de algum outro prejuízo que
efetivamente prove ter sofrido. 

 É  possível  a  cumulação  das  indenizações
relativas  aos  danos  estético  e  moral,  quando  for
possível  distinguir,  com  precisão,  a  motivação  de
cada espécie destes.

 Impõe-se  a  manutenção  da  sentença  que
arbitra, com prudência e razoabilidade, os valores a
título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Guaraves
– Guarabira Aves Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da
Comarca de Guarabira, fls. 432/440, que, nos autos da Ação de Reparação
por danos morais, materiais e estéticos c/c pensão vitalícia ajuizada por
João Silvino da Silva Sobrinho em seu desfavor e de Antônio Eduardo
do Nascimento Bandeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos da
exordial, condenando os promovidos de forma solidária:

I) ao pagamento, a título de danos morais, do valor
de R$ 65.000,00  (sessenta e cinco mil reais) e, a título de
danos estéticos, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data
do acidente  narrado na inicial,  e  correção monetária,  a
contar da publicação da decisão;
II) ao  pagamento,  a  título  de  danos  materiais,  na
modalidade  danos  emergentes,  das  despesas
comprovadas  com  deslocamentos   para  internação  e
tratamento (fls. 133/141), conserto de motocicleta (fl. 142),
além  dos  valores  referentes  à  medicação  e  produtos
farmacêuticos  necessários  para  o  tratamento  de  suas
lesões, de acordo com os recibos acostados aos autos, com
juros de mora de 1º ao mês, a partir da data do sinistro, e
correção monetária a contar de cada pagamento;
III) ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no valor
de 01 (um) salário mínimo, com início a partir da data do
acidente,  com inclusão da mencionada pensão na folha
de pagamento da primeira promovida;
IV) ao  pagamento  das  parcelas  vencidas  da  pensão
mensal desde a data do acidente até a inclusão desta na
folha de pagamento da primeira promovida, com juros
de mora de 1% ao mês, a partir da data do acidente, e
correção  monetária,  a  contar  do  vencimento  de  cada
parcela;
V) ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas
processuais  da  lide  principal  e  honorários  advocatícios
aos patronos do autor, estes arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação.
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Também  determinou  a  dedução  do  valor  da
condenação da quantia paga ao autor a título de indenização pelo seguro
DPVAT.

Em  face  da  procedência  parcial  da  lide  principal,
julgou procedente a demanda secundária e, consequentemente, condenou
a  litisdenunciada  –  Bradesco  Autor/RE  Companhia  de  Seguros  –  a
ressarcir  a  primeira  promovida  –  Guaraves  –  Guarabira  Aves  Ltda.-  o
valor  dos  danos  morais,  estéticos  e  materiais  (emergentes  e  lucros
cessantes), além do pagamento dos honorários advocatícios aos patronos
da primeira demandada, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor do ressarcimento a ser efetuado pela seguradora.

Em  suas  razões  recursais,  fls.  442/453,  o  apelante
afirma  que  “o  motorista  da  moto  foi  imprudente,  ao  realizar  a
ultrapassagem à esquerda, num cruzamento onde a manobra é proibida,
sem  as  cautelas  necessária  e  sem  observar  as  condições  de  trânsito
reinantes na via, dando causa à colisão”.

Alega  que  deve  ser  excluída  sua  responsabilidade,
aduzindo  que  o  boletim  de  trânsito  “demonstra  cabalmente  que  o
motorista  da  motocicleta  efetuou  manobra  proibida,  concorrendo  de
forma determinante com o dano sofrido, uma vez  que desobedeceu às
normas de segurança do trânsito”.

Argumenta  que,  “caso  não  seja  reconhecida  a
exclusão  total  da  culpa  imputada  à  empresa  demandada,  resta
demonstrada, no mínimo, a culpa concorrente do apelado, tendo em vista
que  a  vítima,  em  razão  de  seu  comportamento,  contribuiu  para  o
acidente”.

Caso  não  seja  reconhecida  a  exclusão  total  de  sua
culpa,  requer  a  redução  dos  valores  da  indenização  a  título  de  danos
morais e estéticos, seja em razão da culpa concorrente, seja para adequá-
los  aos  critérios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  nos  termos  do
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parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

Se  insurge,  ainda,  no  tocante  ao  quantum fixado  a
título de pensão vitalícia e ainda aos demais danos materiais, aduzindo
que   restando configurada a culpa exclusiva ou concorrente do apelado, a
referida condenação deve ser afastada ou reduzida.

Requer o provimento do recurso, com a consequente
improcedência da ação e reforma integral da sentença. Não sendo este o
entendimento, pugna pela redução do montante indenizatório fixado a
título de danos morais, materiais e estéticos, bem assim de pensão mensal
vitalícia, em virtude da culpa concorrente.

Contrarrazões,   pela  manutenção  da  sentença,  fls.
464/478.

A Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de
manifestação de mérito, fls. 484/485.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora

Extrai-se  dos  autos  que João  Silvino  da  Silva
Sobrinho ingressou com Ação de Reparação por danos morais, materiais
e estéticos decorrentes de acidente de trânsito c/c pensão vitalícia em face
da GUARAVES  -  Guarabira  Aves  Ltda.  e  Antônio  Eduardo  do
Nascimento Bandeira.

Narrou  que, no  dia  02/09/2009,  estava  conduzindo
sua motocicleta Honda/Titan, CG, 150 Mik KS, em perímetro urbano da
cidade de Guarabira, nas proximidades do posto Santiago, quando, após
as cautelas de praxe, iniciou uma ultrapassagem ao caminhão da empresa
Guaraves que seguia no mesmo sentido. 
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Aduziu que,  ao  chegar  na metade do caminhão,  o
motorista que o conduzia, também efetuou uma manobra à esquerda, sem
nenhuma precaução, provocando um abalroamento em sua motocicleta,
arrastando-o por mais de oito metros, ocasionando-lhes inúmeros abalos
de ordem física, psicológica e financeira.

Afirmou ter sofrido diversas lesões, dentre as quais,
traumatismo craniano com afundamento de crânio, quatro dedos da mão
direita amputados, devido ao esmagamento da roda traseira esquerda do
caminhão, passando por diversas internações e ficando impossibilitado de
exercer seu labor diário de mototaxista.

Asseverou  que  a  empresa  Guaraves,  embora  com
grande capacidade financeira, não se preocupou em prestar-lhe auxílio,
não  arcando  com  despesas  hospitalares,  nem  remédios,  tratamentos,
fisioterapia,  locomoção,  combustível,  alimentos,  dentre outras,  além do
incalculável abalo psíquico.

O  juízo  a  quo julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos,  condenando  a  empresa  promovida  ao  pagamento  de  danos
morais, materiais, estéticos, pensão mensal vitalícia, inclusive as parcelas
vencidas, desde a data do acidente.

É  contra  esta  decisão  que  a  apelante  se  insurge,
objetivando a improcedência da ação ou, não sendo este o entendimento,
a redução do quantum indenizatório, em todas as modalidades. 

Registre-se  que  inexiste  qualquer  referência  no
recurso  à  denunciação  à  lide.  Assim,  o cerne  da  questão  cinge-se  à
apreciação  das  condições  elementares  da  responsabilidade  civil,  quais
sejam:  dano,  culpa  ou  dolo  e  nexo  causal,  ensejando  o  dever  de
indenização. 

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira: 
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“Na  etiologia  da  responsabilidade  civil,  como  visto,  são
presentes  três  elementos,  ditos  essenciais  na  doutrina
subjetivista, porque sem eles não se configura: a ofensa a uma
norma preexistente ou erro de conduta; um DANO; e o nexo
de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja
procedido  contra  o  direito,  isto  é,  não  se  define  a
responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta';
não basta que a vítima sofra um 'DANO',  que é o elemento
objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo
a  conduta  antijurídica  não  gera  obrigação  ressarcitória”  (In.
Responsabilidade Civil, 1ª ed. São Paulo: Forense, 1989. p. 83).

 
Avanço à análise dos sobreditos elementos.

De  pronto,  é  importante  ressaltar  que  o  acidente
automobilístico resta incontroverso nos autos. Para tanto, basta lançar os
olhos sobre o acervo probatório acostado ao caderno processual instruído
com laudo e fotos do acidente.

Assim, são elementos do ato ilícito: a existência de
uma conduta imputada ao agente,  a ocorrência de um dano a outrem,
nexo de causalidade entre o dano e a conduta imputável ao agente, e que
esta última seja culposa em sentido amplo, abrangendo o dolo e culpa em
sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia). 

Pelo  que  se  observa  do  Boletim  de  Acidente  de
Trânsito  e  do  expediente  de  fls.  408/409,  os  dois  veículos  seguiam na
mesma direção,  cuja  pista  de  rolamento  era  dividida  apenas  por  uma
faixa tracejada de cor amarela, permitindo a ultrapassagem de veículos.

Como  bem  ressaltou  o  juízo  a  quo,  quando  o
motociclista  iniciou  a  ultrapassagem,  ele  se  baseou  na  sinalização
horizontal da pista de rolamento, não havendo como imputar-lhe culpa
exclusiva ou concorrente pelo sinistro, em razão da interseção existente ali
nas proximidades, porquanto ausente sinalização neste sentido. 

De  outra  banda,  uma  vez  excluída  a
responsabilidade da vítima, percebe-se que o condutor do caminhão não
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obedeceu às regras de trânsito, infringindo o art. 37 do Código de Trânsito
Brasileiro, ao não aguardar no acostamento, à direita, o melhor momento
para  cruzar  a  pista  com  segurança.  Pelo  contrário,  apenas  fez  uma
conversão  à  esquerda,  sem  sequer  sinalizar,  segundo  as  testemunhas
inquiridas nos autos.

In  casu,  restam  presentes  os  pressupostos  da
responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, o ato ilícito (infringência à
regras  de  trânsito),  o  dano  (as  lesões  sofridas  e  demonstradas  pelo
apelado),  a culpa do agente (na modalidade imprudência) e o nexo de
causalidade  entre  os  danos  suportados  pela  vítima  e  o  ato  ilícito
praticado, inexistindo dúvida acerca do dever  indenizatório.

 
Por  seu  turno,  uma  vez  evidenciada  a  culpa  do

condutor  do  caminhão  pela  ocorrência  do  acidente,  por  consequência,
emerge  a  responsabilidade objetiva  da  promovida  pelos  atos  de  “seus
empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que deles lhes
competir, ou em razão dele”, conforme preceitua o art. 932, III, do Código
Civil.

Superada  a  questão  da  responsabilidade  civil,
impõe-se a condenação do daquele a reparar os prejuízos suportados por
estes, nos termos dos já citados arts. 186 e 927 do Código Civil.

Do dano material

Segundo dispõe o artigo  949 do Código Civil,  nos
casos de lesão corporal ou outra ofensa à saúde, a indenização consistirá
nas despesas com o tratamento da vítima dos lucros cessantes até o fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que efetivamente prove ter
sofrido. 

Desse  modo,  não  merece  reparos  a  sentença  que
determinou  o  pagamento  dos  danos  materiais,  na  modalidade  danos
emergentes,  das  despesas  devidamente  comprovadas  nos  autos,  com
conserto da motocicleta (fl. 142), tratamento médico, deslocamentos (fls.
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133/141),  remédios  e  demais  produtos  farmacêuticos  necessários  ao
tratamento de suas lesões.

Do dano moral e estético - cumulação

A  Constituição  da  República  instituiu  dentre  os
direitos  fundamentais,  o  direito  à  indenização  por  danos  morais,  bem
como o dano material e à imagem, em seu artigo 5º, incisos V e X:

 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação; 

Sabe-se  que  a  indenização  por  dano  estético
consubstancia  forma  de  compensação  da  vítima  dos  danos  que  a
deformidade física causa na sua autoestima e em sua aceitação perante a
sociedade.  Indeniza-se,  em  verdade,  a  harmonia  pertinente  às  formas
físicas  de  determinado  indivíduo,  a  qual  lhe  causa  constrangimento
perante  terceiros  e  mau julgamento  sobre  si  mesmo.  Já  o  dano  moral
consiste  na sensação de ofensa,  humilhação perante terceiros.  Consiste
este, como sabido, na dor psíquica sofrida experimentada pela vítima do
dano ou em consequência deste.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E O ADESIVO. DIREITO CIVIL.
ATROPELAMENTO.  REQUISITOS  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  EMPRESA
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO. DANO
MORAL  E  ESTÉTICO.  MAJORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
DANO  MATERIAL.  LIQUIDAÇÃO.  DESNECESSIDADE.
VALORES  LÍQUIDOS  EM  FACE  DA  DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA.  RECURSO  ADESIVO  DESPROVIDO  E
APELAÇÃO  PROVIDA  EM  PARTE.  1.  Caracterizados  os
requisitos da responsabilidade civil da empresa proprietária
do  veículo  que  atropelou  a  autora,  causando  diversas
sequelas,  cicatrizes,  internações  hospitalares,  cirurgias,
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imperioso  o  reconhecimento  de  danos  morais  e  estéticos
acometidos  à  vítima.  2.  Possibilidade  de  majoração  das
verbas  indenizatórias  imateriais  com  o  fito  de  atender  as
forças  ideológicas  de  reparação  e  punição  pedagógica,
norteadoras da fixação do dano moral, além do princípio da
proporcionalidade.  3.  Desnecessidade  de  liquidação  dos
danos materiais, na medida em que os valores requeridos pela
autora  estão  demonstrados  pela  documentação  apresentada,
sendo  necessária  a  realização  de  meros  cálculos  aritméticos
para  sua  aferição.  Desprezados  os  documentos  incompletos
que  não  comprovam  despesas  da  vítima.  4.  Danos  morais
majorados para r$40.000,00; e danos estéticos majorados para
r$30.000,00.  Danos materiais  fixados em r$6.356,00.  5.  Apelo
adesivo  do  réu  desprovido  e  recurso  de  apelação  do  autor
provido  de  forma  parcial.  Decisão  unânime.  (TJPE;  APL
0055143-74.2010.8.17.0001;  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Antônio Fernando de Araújo Martins; Julg. 02/12/2014; DJEPE
17/12/2014) 

O doutrinador  Yussef  Cahali,  analisando  a  relação
entre os danos estético e moral, afirmou que: 

(...) todo dano estético, na sua amplitude conceitual, representa
um dano moral, devendo como tal ser indenizado; mas o dano
moral conseqüente das lesões à integridade físico-psíquica do
ofendido  não  se  exaure  nas  repercussões  do  dano  estético
vinculado à deformidade permanente (Dano Moral, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, p. 244). 

Desta  forma,  é  possível  a  cumulação  das
indenizações  relativas  aos  danos  estético  e  moral,  quando for  possível
distinguir,  com  precisão,  a  motivação  de  cada  espécie  destes.  Este,
inclusive, é o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, o qual
assim já decidiu, verbi gratia: 

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Médico.  Cirurgia  estética.
Lipoaspiração.  Dano  extrapatrimonial.  Dano  moral.  Dano
estético. Dote. - Para a indenização do dano extrapatrimonial
que resulta do insucesso de lipoaspiração, é possível cumular
as parcelas indenizatórias correspondentes ao dano moral em
sentido estrito e ao dano estético. - Exclusão do dote (art. 1538,
§  2º  do  CCivil)  e  da  multa  (art.  538  do  CPC).  Recurso
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conhecido em parte e provido. (LEXSTJ 161/215).

In casu, há o pedido de dano estético correspondente
ao afundamento de crânio,  à  perda substancial  do couro cabeludo e à
amputação das falanges de sua mão direita, e de dano moral pelo abalo
psíquico  de  ter  sido  vítima  de  acidente  automobilístico,  pretensões
facilmente  distinguíveis,  tornando possível,  portanto,  a  cumulação  dos
pedidos de dano moral e dano estético. 

Do dano moral

O  dano  moral  é  a  lesão  aos  bens  pessoais  não
econômicos, como a liberdade,  a família,  a honra, a expectativa de um
direito ou de um ato, o nome, a integridade física, a imagem, a posição
social,  ou  quaisquer  outras  situações  individuais,  pessoais  da  vida  do
homem que causa a este dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto,
perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e
nos afetos. 

Assim, pela própria natureza da lesão, tem-se como
despicienda  a  prova  do  dano  moral,  pois  se  afigura  praticamente
impossível se adentrar no espírito, na alma de uma pessoa para que assim
ficasse  comprovado  que  certo  ato  causou  ou  não  a  ela  um  dano  da
natureza  aqui  tratada.  Para  a  caracterização  do  dano  moral,  basta  a
demonstração  de  uma  situação  que  ordinariamente  faz  presumir  a
existência de uma lesão de cunho moral. É o que preleciona Humberto
Theodoro Júnior: 

“Quanto  à  prova,  a  lesão  ou dor  moral  é  fenômeno  que  se
passa  no  psiquismo  da  pessoa  e,  como  tal,  não  pode  ser
concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor
da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial.
Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo
contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano
grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e
a experiência da vida” (Dano Moral, 4ª ed., 2001, p. 09). 

Portanto, revela-se inquestionável a configuração do
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dano moral,  eis  que consideradas  as angústias e sofrimentos do autor,
que, após ter sido arrastado por mais de quatro metros, por ocasião do
acidente,  se submeteu a diversas cirurgias e internações,  com iminente
risco  de  vida,  sofrendo  afundamento  de  crânio,  perda  substancial  do
couro cabeludo e a amputação dos dedos da mão direita, além de todas
sequelas psicológicas permanentes.

 
Do dano estético

A hipótese  presente  não  é  daquelas  em  que  um
acidente  redunda  apenas  em  dano  moral.  De  fato,  como  restou
incontroverso nos autos, o evento acarretou sequelas irreversíveis para o
autor, que teve os dedos de uma mão amputada, além de perda de cabelo
e afundamento na cabeça, ferindo-lhe, sobremaneira, a aparência estética.

Os aleijões formados, seja pela amputação, seja pelas
cicatrizes,  portanto,  causam  inegáveis  constrangimentos  ao  autor,
redundando em danos estéticos indenizáveis. 

Do valor arbitrado

No tocante ao valor arbitrado ao dano moral, por sua
própria natureza, não há regras taxativas ou tabelas para a fixação devida
do valor do ressarcimento. Deve, contudo, contemplar a razoabilidade da
satisfação do abalo sofrido e considerar as condições sociais e econômicas,
tal qual não ensejar obtenção de vantagem excessiva.

Destarte,  a  caracterização  do  dano  moral  deve
contemplar  a  lógica  do  razoável,  em  busca  de  uma  perspectiva  ético-
jurídica ao modo de ponderar a justa medida das realidades de vida.

De acordo com o noticiado nos autos, o apelado está
incapacitado para o trabalho em decorrência das sequelas adquiridas em
razão do acidente e não há notícias de que ele já esteja recebendo auxílio
do INSS.  

Desse  modo,  atentando-se  para  as  consequências
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advindas com o sinistro, entendo que o magistrado utilizou dos critérios
da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  sendo  a  importância  de  R$
65.000,00  (sessenta  e  cinco  mil  reais)  suficiente  para  atingir  uma justa
compensação pelos danos que sofreu o autor.

De  igual  forma,  considero  razoável  o  valor  de  R$
40.000,00  (quarenta  mil  reais),  fixado  a  título  danos  estéticos,
considerando  a  amputação  de  quatro  dedos  da  mão  direita,  além  do
afundamento  de  crânio  e  perda  de  couro  cabeludo,  acarretando-lhe
acanhamento perante a sociedade.

Da pensão vitalícia

O Código Civil estabelece a possibilidade de pensão,
quando aquele que age no exercício de sua profissão,  por negligência,
imprudência ou imperícia, causar a inabilitação da vítima para o trabalho,
até que cesse a convalescença. 

No caso, de acordo com o exame de corpo de delito,
fl. 66, houve debilidade permanente do membro, sentido ou função, pela
perda das falanges da mão direita.

Ora,  diversamente  do  benefício  previdenciário,  a
indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento
de ordem econômica,  mas,  igualmente,  o  de  compensar  a  vítima pela
lesão  física  que  reduziu  sua  capacidade  laboral  em  caráter  definitivo,
tornando-lhe mais difícil a busca por melhores condições de remuneração
no mercado de trabalho, razão pela qual entendo adequado o valor de um
salário mínimo por mês, a título de pensão vitalícia.

Sendo  assim,  também  não  merece  corrigenda  a
sentença  no  tocante  à  pensão  vitalícia,  tendo  em  vista  a  idade  e
capacidade laborativa do autor, que se encontrava apto para o mercado de
trabalho,  inclusive  exercendo  seu  labor  de  mototaxista  quando  da
ocorrência do sinistro.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO
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AO RECURSO APELATÓRIO, mantendo a sentença de 1º grau em todos
os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão
Ordinária  desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  no dia  31  de  março de  2015,  conforme certidão de
julgamento de f. 509, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
dele participando, além desta Relatora, o eminente Des. José Aurélio da
Cruz e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides). Presente à sessão, o Exmo. Dr.
Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  João Pessoa-PB,  07 de abril  de
2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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