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A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  LAUDO 
PERICIAL  CONCLUSIVO  PELA  CULPA  DO 
AUTOR  QUE  SALTOU  DE  UM VEÍCULO  EM 
DIREÇÃO  AO  OUTRO  EM  MOVIMENTO. 
PROVA  TESTEMUNHAL  EM  CONSONÂNCIA 
COM  O  EXPOSTO  NAS  RAZÕES 
CONCLUSIVAS  DA  PERÍCIA  DE  TRÂNSITO. 
PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE. 
CONCLUSÃO  PELA   CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA.  IRRESIGNAÇÃO.  PRECEDENTES. 
JURISPRUDÊNCIAS CONSOLIDADAS NO STJ 
E NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.   MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA SINGULAR. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO. 

1.  Se  do  contexto  probatório  não  resulta 
comprovada  a  alegada  culpa  do  condutor  do 
veículo em acidente de trânsito (atropelamento) 
não  há  que  se  falar  em  indenização  por 
responsabilidade civil.  AC 10024096785787001 
– TJMG – 16ª Câmara Cível. Relator: Sebastião 
Pereira  de  Souza.  Data  de  publicação: 
15/03/2013.
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2.  Para  a  caracterização  da  responsabilidade 
civil  e  do  dever  de  indenizar  deve  restar 
caracterizado  o  ato  ilícito,  o  dano  causado  a 
vítima e o nexo de causalidade entre ambos, por 
forca dos artigos 186 e 927, ambos do Código 
Civil. Se não há comprovação do liame subjetivo 
revelador de direta associação entre o agir  do 
motorista e o resultado, não se extrai, de forma 
convincente, a obrigação de indenizar". (TJGO; 
AC  0017260-47.2003.8.09.0006;  Anápolis;  Rel. 
Des. Carlos Alberto França; DJGO 21/11/2013).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível 

deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,  em negar 
provimento parcial  ao recurso,  nos termos  do voto  do  relator  e  da 
certidão de fl. 303.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de  Ação de Indenização por Danos Materiais e 
Morais ajuizada  por  GIVALNIDO  DA SILVA ALVES  em  desfavor  da 
Empresa Unidas de Transportes Turismo LTDA, onde aduz que, em data 
de 26/06/2006, fora vítima de acidente automobilístico (atropelamento) 
na Av. Cruz das Armas, nesta Capital, tendo como causadora do evento 
danoso a promovida acima referenciada.

Juntou documentos, fls. 14/32.

Citado,  o  promovido  contestou,  rebatendo  os  fatos 
alegados, fls. 38/50.

Houve denunciação da lide, sendo chamada ao processo 
a Nobre Seguradora do Brasil S/A, que contestou a presente ação.

Impugnações apresentadas às fls. 73/82 e 135/145.

Conclusos os autos,  às fls.  258/265,  o M.M. Juiz julgou 
improcedente o pleito autoral.

Inconformado,  o  promovente  interpôs  apelação  cível 
dizendo que foi atingido por veículo que se encontrava trafegando em 
velocidade superior  a permitida e  que a conduta da promovida gerou 
danos morais e materiais a serem reparados.
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Disse ainda, que o julgador de base entendeu que apenas 
o autor,  ora recorrente,  deveria ter  o devido cuidado,  pois  segundo a 
sentença o mesmo “se jogou” na frente de um ônibus em movimento sem 
qualquer cautela. Por fim, pugna pelo provimento do recurso inserto.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas (fls. 282/286 
e 287/289), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil dos 
promovidos, ora apelados, pelo acidente ocorrido no 26/06/2006, na Av. 
Cruz  das  Armas,  nesta  Capital,  onde  fora  vítima  o  apelante,  acima 
nominado. 

O autor, ora apelante, não se conforma com a sentença 
que  julgou  improcedente  seu  pedido,  sob  o  fundamento  de  culpa 
exclusiva sua, que, segundo o julgador, teria o autor se julgado de forma 
imprudente do caminhão que o levava.

De  fato,  o  juiz  sentenciante,  concluindo  pela  culpa 
exclusiva do autor, consubstanciou sua decisão nas provas trazidas ao 
universo  processual,  que  comprovam  que  o  promovente  saltou  do 
veículo que fazia a coleta de lixo, vindo a ser abalroado por ônibus que 
vinha  na  outra  mão  de  direção.  Por  isso,  o  magistrado  julgou 
improcedente o pedido formulado na exordial,

É  certo  que,  em  se  tratando  de  responsabilidade  civil 
decorrente  de acidente de  trânsito,  imperioso  é  que seja  analisada a 
conduta  subjetiva  dos  envolvidos,  a  qual  necessita  advir  de  um  agir 
culposo,  evidenciado pelas  modalidades de imperícia,  imprudência  ou 
negligência. 

É importante destacar que entre o ato culposo praticado 
(acidente de trânsito)  e o dano amargado pela vítima, exista nexo de 
causalidade.

No compulsar atento dos autos, em especial do Boletim de 
Acidente  de  Trânsito  –  Prova  Técnica  Pericial  de  Trânsito,  em  sua 
finalização conclusiva, assim verbera:

“Após  análise  minuciosa  dos  dados  contidos  neste 
boletim  de  acidente  de  trânsito,  a  comissão  chegou  a 
seguinte  conclusão:  Que  o  acidente  ocorreu  quando  o 
pedestre  saltou  do VI,  sendo  atingido  pelo  V2  quando 
passava pelo  V1 que realizava  a  coleta  de  lixo  naque 
local”.
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Também, a testemunha ouvida como declarante por  ser 
empregada à época da promovida, disse:

(...)  Que o depoente viu o caminhão parado,  momento 
em que o motorista do ônibus foi realizar a ultrapassagem 
e então só se ouviu um choque;  Que,  em seguida,  foi 
verificado que se tratava de uma pessoa que tinha se 
chocado com o ônibus; Que se tratava de um caminhão 
de coleta de lixo e desse caminhão o autor saltou vindo a 
colidir com ônibus (…). 

Assim, de fato, razão assiste o magistrado na elaboração 
de sua sentença. Aqui, estamos em terreno de exclusão de ilicitude, dado 
ao fato haver decorrido de culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, é ascendente a jurisprudência dominante 
nos Tribunais Pátrios, dentre eles o do Rio Grande do Sul, Minas Gerais 
e Pernambuco, senão vejamos: 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE 
CIVIL  EM  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS. 
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA 
DA VÍTIMA.  AUSÊNCIA DE  DEVER  DE  INDENIZAR. 
Embora lamentável o trágico acidente que ceifou a vida 
do esposo e pai das autoras, impingindo-lhes irreparável 
perda,  não  há  como ser  atribuída qualquer  parcela  de 
culpa ao demandado. Prova dos autos a comprovar ter a 
vítima, de forma desacautelada, empreendido a travessia 
da via, fora da faixa de segurança, mesmo existindo uma 
a  poucos  metros  do  local,  sem  atentar  ao  fluxo  de 
veículos,  deixando de aguardar  pelo momento em que 
poderia  atravessar  com  segurança,  surpreendendo  o 
motorista réu, que não logrou evitar o acidente. Diante da 
culpa exclusiva do extinto para o infortúnio, não encontra 
guarida  o  pleito  indenizatório  formulado  na  inicial. 
Manutenção  da  sentença  de  improcedência  da  ação. 
APELAÇÃO  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº 
70058541350,  Décima Segunda Câmara Cível,  TJRS – 
12ª  Câmara  Cível.  Relator:  Ana  Lúcia  Carvalho  Pinto 
Vieira  Rebout,  Julgado  em  21/05/2015).  Data  de 
publicação: 25/05/2015.

EMENTA:  DIREITO  CIVIL.  INDENIZAÇÃO  DANO 
MORAL  E  MATERIAL.  ACIDENTE  TRÂNSITO. 
ATROPELAMENTO.  RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA 
CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  DIREITO  CIVIL.- 
INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE 
TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE. 
AUSÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DIREITO 
CIVIL.  INDENIZAÇÃO  DANO  MORAL  E  MATERIAL. 
ACIDENTE  TRÂNSITO.  ATROPELAMENTO. 
RESPONSABILIDADE.  AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA 
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DA  VÍTIMA.  DIREITO  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANO 
MORAL  E  MATERIAL.  ACIDENTE  TRÂNSITO. 
ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. 
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.  Nos  termos do  artigo 
186 do novo Código Civil, a responsabilidade civil restará 
configurada,  impondo ao causador dos prejuízos a sua 
reparação  quando  estiver  presente  a  antijuricidade  da 
conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e 
a  relação  de  causalidade  entre  uma  e  outra.  Se  do 
contexto  probatório  não  resulta  comprovada  a  alegada 
culpa  do  condutor  do  veículo  em  acidente  de  trânsito 
(atropelamento) não há que se falar em indenização por 
responsabilidade  civil.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO 
RECURSO.  AC  10024096785787001  –  TJMG  –  16ª 
Câmara Cível. Relator: Sebastião Pereira de Souza. Data 
de publicação: 15/03/2013. 

EMENTA:  RECURSO  DE  AGRAVO  - 
RESPONSABILIDADE CIVIL - ATROPELAMENTO POR 
ÔNIBUS  -  MOTORISTA  QUE  NÃO  AGIU  COM 
IMPRUDÊNCIA,  NEGLIGÊNCIA  OU  IMPERÍCIA, 
DESCARACTERIZANDO O ATO CULPOSO - ACIDENTE 
CAUSADO  POR  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  - 
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DA 
EMPRESA  DE  ÔNIBUS.  1  -  Para  fins  de 
responsabilidade  civil  subjetiva,  aplicável  à  espécie,  a 
pessoa  jurídica  é  responsável  pelos  atos  de  seus 
empregados caso estejam caracterizados o ato culposo, 
o dano e o nexo causal.  Deve restar  comprovado nos 
autos que o empregado concorreu para o dano agindo 
com  culpa  (negligência,  imprudência  ou  imperícia), 
cabendo à parte autora o ônus da prova, tudo de acordo 
com  as  disposições  do  Código  Civil.  2  -  As  provas 
documental,  pericial  e  testemunhal  apontam  que  o 
motorista não praticou qualquer  ato culposo,  tendo em 
vista  que  o  atropelamento  foi  provocado  por  culpa 
exclusiva  da  vítima  (marido  da  agravante),  a  qual  se 
projetou  à  frente  do  ônibus  em  avenida  de  grande 
movimento e  com o sinal  aberto para os  veículos.  3  - 
Revela ainda o conjunto probatório que o ônibus vinha a 
baixa velocidade quando o motorista, surpreendido com a 
presença repentina da vítima à sua frente, tentou desviar 
o veículo sem sucesso e, após o atropelamento, prestou 
socorro ao acidentado. Todas as testemunhas convergem 
nesse sentido em depoimentos coerentes com a prova 
documental  e  com  a  perícia.  4  -  A  agravante  não 
apresenta  argumentos  suficientes  para  afastar  os 
fundamentos  da  decisão  terminativa  questionada,  uma 
vez que praticamente reproduz os argumentos expostos 
nas  razões do  agravo  de  instrumento.  5  -  Recurso  de 
agravo  a  que  se  nega  provimento.  Decisão  unânime. 
Relator:  Carlos  Frederico  Gonçalves  de  Moraes.  AGV 
2172409 - TJPE. Data de publicação: 16/10/2014.
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A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO.  DANOS 
MORAIS  E  MATERIAIS.  ATROPELAMENTO.  LINHA 
FÉRREA.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA. 
CONCLUSÃO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  FIRMADA 
COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. 
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE 
MATÉRIA DE FATO.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  Sendo  o 
julgador o destinatário da prova, a ele cabe decidir sobre 
o  necessário  à  formação  do  próprio  convencimento. 
Desse  modo,  compete  às  instâncias  ordinárias  exercer 
juízo  acerca  dos  elementos  probatórios  acostados  aos 
autos,  cujo  reexame é  vedado  em âmbito  de  Recurso 
Especial. Aplicação da Súmula 7 desta Corte Superior. 2. 
A  tese  defendida  no  recurso  especial  demanda  o 
reexame  do  conjunto  fático  e  probatório  dos  autos, 
vedado pela Súmula 7 do STJ.  3.  Agravo regimental  a 
que  se  nega  provimento.  STJ  –  AgRg  no  AREsp  nº 
269408  –  MG  2012/0262245-5.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÂO – 4ª TURMA. Data de publicação: 01/07/2013.

Ora,  se  o  autor,  ora  apelante,  pretendia  saltar  do 
caminhão em que se encontrava, como de fato o fez, deveria ter adotado 
as cautelas pertinentes, com a devida observância do tráfego na via.

Evidente é, no caso em análise, que o condutor do ônibus, 
diante situação fática vivenciada, com o aparecimento súbito do apelante 
saltando diante do veículo em movimento causador do dano, dificilmente 
poderia  evitar  o  resultado  letal,  mencionando,  ainda,  que  dentro 
transporte coletivo havia outras pessoas, que da mesma forma, estariam 
em  iminente  risco  de  vida  caso  houvesse  uma  manobra  brusca  do 
motorista.

Assim, diante do contexto probatório trazido ao presente 
feito,  na ótica desta Relatoria,  entendo que não restou comprovada a 
culpabilidade do motorista do ônibus no evento danoso.

Lado outro, também inexiste nos autos qualquer elemento 
de prova que demonstre ter o motorista da empresa promovida agido 
com  imprudência,  negligência  ou  imperícia,  no  sentido  de  causar  o 
acidente,  dessa  forma,  inexistindo  qualquer  dano  moral  passível  de 
reparação.

D I S P O S I T I VO
Diante  do  esposado, NEGO  PROVIMENTO  AO 

RECURSO APELATÓRIO, para manter a r. sentença em todos os seus 
termos. 
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Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da 
Cruz. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz 
(relator), a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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