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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO  COM  VEÍCULO  DO  MUNICÍPIO.
VÍTIMAS  FATAIS.  SENTENÇA  QUE  JULGOU
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO  AUTORAL  EM
VIRTUDE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  INCONTROVERSA  DA
EXCLUDENTE.  APLICAÇÃO  DA
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  PREVISTA  NO
ART.  37  DA  CF.  REPARAÇÃO  DOS  DANOS
MATERIAIS.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  DANOS
MORAIS  PRESUMIDOS.  PENSÃO  VITALÍCIA
DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Caracterizada  a  hipótese  de  responsabilidade
objetiva  do  Município,  impõe-se  ao  lesado
demonstrar  a  ocorrência  do  fato  administrativo
(acidente  de  trânsito),  do  dano  e  nexo  causal.
Portanto,  não  cabe  ao  Autor  provar  a  culpa  do
Município, mas sim, a este, provar que houve culpa
exclusiva de terceiro,  capaz de caracterizar o caso
fortuito ou força maior.

-  A culpa exclusiva de terceiro,  capaz de afastar a
dominante Teoria Objetiva da Responsabilidade, não
deve deixar margens de dúvidas. No caso, entendo
que os depoimentos não são provas conclusivas da
culpa exclusiva de terceiro, pois são contraditórios.

-  Logo,  não  resta  demonstrado  o  rompimento  do
nexo causal  e,  portanto, inviável se falar em culpa
exclusiva  de  terceiro  apta  a  afastar  a
responsabilidade objetiva. 



Apelação Cível nº 000507-81.2014.815.0161

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça da
Paraíba, por votação unânime  em  PROVER PARCIALMENTE O APELO, nos
termos do voto do Relator e da Certidão de Julgamento de fl. 423.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXANDRE MAGNO

SOUZA DA SILVA contra a Sentença de fls. 364/368 proferida pelo Juízo da 1ª

Vara da Comarca de Cuité que, nos autos da Ação de Indenização por Danos

Materiais  e  Morais  ajuizada  em  face  do  Município  daquela  comarca,  julgou

improcedentes os pedidos formulados na inicial,  por entender que não restou

provado o nexo causal, tendo sido o acidente causado por culpa exclusiva de

terceiro.

Nas  razões  recursais,  fls.  369/376,  o  Apelante  sustenta  a

responsabilidade do Município pelo acidente ocorrido, alegando  que o sinistro

decorreu de uma causa evitável e previsível, estando ao alcance do motorista

do Apelado desviá-lo.  No entanto,  este  dirigiu  sem as cautelas  necessárias,

desenvolvendo velocidade incompatível com a rodovia. Argumenta, ainda, que o

veículo não tentou livrar-se do obstáculo e que o motorista,  que conduzia a

Kombi da Prefeitura, não fazia parte do quadro da Administração, agindo com

imperícia  e  negligência.  Requer,  assim,  o  provimento  do  Recurso  para  que

sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. 

Contrarrazões às fls.  377/381, pugnando pela manutenção do

Decisum. 

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso (fls. 404/410). 

É o relatório. 

VOTO
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Por  prevenção,  estes  autos  foram  redistribuídos  para  este

Relator, por ter funcionado nos seguintes feitos: nºs. 0000548-48.2014.815.0161;

0000506-96.2014.815.0161;  0000598-74.2014.815.0161;  0000690-

52.2014.815.0161.

O cerne da questão cinge-se a saber se o Município de Cuité

deve ser responsabilizado pelo acidente de trânsito que vitimou o Autor, ocorrido

em 08/12/2012,  uma vez  que ele  era  conduzido em veículo  VW KOMBI de

propriedade do Município que colidiu com caminhão GM Chevrolet D70, que se

encontrava parado na rodovia estadual, sem acostamento.

Audiência de Instrução realizada com a oitiva das testemunhas

da parte Autora e da defesa, por meio do sistema audiovisual (DVD-ROM, fl.

215).

Pois bem.

Não há dúvidas da responsabilidade do motorista do caminhão,

uma vez que ele confirma que apenas a cabine do caminhão estava dentro da

mata, mas a carroceria encontrava-se atravessada na pista (fl. 156). Todavia, a

responsabilidade dele não afasta a do Município, como veremos abaixo.

O referido motorista do caminhão, José Carlito Firmino, disse,

em seu depoimento perante a autoridade policial, que “colocou o triângulo de

sinalização a quinze metros de distância do caminhão” (fl. 156), que coincide

com a mesma distância que o motorista do veículo que vinha atrás da Kombi

mantinha desta, sendo que a Kombi colidiu com o caminhão sem nem frear e o

outro motorista conseguiu frear a tempo.

Ademais,  a  testemunha  Maria  da  Luz  Pontes  da  Silva  que

passou minutos antes do acidente pelo caminhão, afirma que, apesar da pista

escura, enxergou o caminhão e o motorista com quem vinha também, tanto que

desviou do mesmo, sendo categórica ao afirmar que “viu o triângulo na pista” e

“que dava para evitar a colisão”.
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Portanto,  não  há  como ter  certeza  se  faltou  ao  motorista  da

Prefeitura habilidade para conduzir o veículo ou se foi um caso fortuito. 

Não  há  como  ter  certeza  que  o  acidente  decorreu  de  culpa

exclusiva de terceiro ou se o motorista da Prefeitura concorreu para o evento. A

culpa exclusiva de terceiro  capaz de afastar  a dominante Teoria Objetiva da

Responsabilidade não deve deixar margens de dúvidas. 

Do  mesmo  modo,  o  caso  fortuito  ou  de  força  maior  existe

quando  uma  determinada  ação  gera  consequências,  efeitos  imprevisíveis,

impossíveis de evitar ou impedir. Se, por exemplo, um motorista está dirigindo

em condições normais de segurança e, de repente, um raio atinge o automóvel

no meio da rodovia e ele bate em outro carro, aconteceu um fato imprevisível e

inevitável.  Se,  por  outro  lado,  o  motorista  adormeceu  e  só  acordou  quando

estava muito perto do outro veículo, afasta-se o caso fortuito, porquanto agiu o

condutor com imprudência.

Consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho:  "a marca

da  responsabilidade  objetiva  é  a  desnecessidade  de  o  lesado  pela  conduta

estatal  provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator  culpa,

então, fica desconsiderado com pressupostos da responsabilidade objetiva (...)" ,

sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a

ocorrência  de  três  pressupostos:  a)  fato  administrativo:  assim  considerado

qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular

ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista

que a responsabilidade civil  reclama a ocorrência de dano decorrente de ato

estatal,  latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade

entre  o  fato  administrativo  e  o  dano,  consectariamente,  incumbe ao  lesado,

apenas,  demonstrar  que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal,  sendo

despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.

Assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do

Município, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo

(acidente de trânsito), do dano e nexo causal.
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Portanto, não cabe ao Autor provar a culpa do Município, mas

sim, a este, provar que houve culpa exclusiva de terceiro.

No  caso,  entendo  que  os  depoimentos  não  são  provas

conclusivas da culpa exclusiva de terceiro, pois são contraditórios.

Logo, não resta demonstrado o rompimento do nexo causal e,

portanto,  inviável  se  falar  em  culpa  exclusiva  de  terceiro  apta  a  afastar  a

responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE P ASSAGEIRO. P
ARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ.
(1)  DESEMBARQUE.  VEÍCULO  COLOCADO  EM
MOVIMENTO.  QUEDA.  PROVA  BASTANTE.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  ACERTO.  -  "1  Nos
termos  do  art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  a
responsabilidade  das  empresas  de  transporte  coletivo
urbano, que funcionam sob concessão do Poder Público, é
objetiva. Desse modo, no caso de infortúnio, a obrigação
de  indenizar  somente  pode  ser  afastada  se
demonstrada de forma escorreita a culpa exclusiva da
vítima  ou  de  terceiro,  caso  fortuito  ou  força  maior.
Mostra-se,  portanto,  inservível  a  prova  dúbia  e
inconclusiva a respeito da responsabilidade exclusiva
da vítima, principalmente quando não ilidido de forma
satisfatória  o  elemento  probante  que  atesta  a
culpabilidade do motorista do ônibus.  "  (TJSC, AC n.
0011135  -  93.2010.8.24.0008,  Rel.  Des.  Luiz  Cézar
Medeiros,  j.  Em  25.4.2017).  (2)  DANOS  MORAIS.
OFENSA  À  INTEGRIDADE.  ABALO  VERIFICADO.
IMPORTE  INADEQUADO.  MINORAÇÃO.  -  A
compensação por danos morais deve considerar, além da
extensão  do  dano,  o  grau  de  culpa  e  a  capacidade
econômico-financeira  do  ofensor,  os  fins  pedagógico,
inibitório e reparador da verba. Se a fixação não se deu em
quantum razoável e proporcional, sua mitigação é medida
que  se  impõe.  SENTENÇA  ALTERADA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (TJSC;  AC  0008051-
76.2011.8.24.0064;  São  José;  Quinta  Câmara  de  Direito
Civil; Rel. Des. Henry Petry Junior; DJSC 30/05/2017; Pag.
141)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Acidente
de trânsito. Atropelamento de ciclista. Ônibus da empresa
concessionária.  Sentença  de  improcedência.  Como  é
cediço,  aplica-se  o  regime  de  responsabilidade  civil
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objetiva,  previsto  no  art.  37,  §  6º,  da  Constituição
Federal, às empresas concessionárias prestadoras de
serviço  público.  Deste  modo,  sendo  objetiva  a
responsabilidade  da  empresa  ré,  basta  apenas  a
comprovação do dano e do nexo de causalidade para
que surja o dever de indenizar. Ressalte-se que somente
se exime a ré de tal dever se comprovada a existência de
uma das causas elencadas na Lei, capazes de excluir sua
responsabilidade em razão do rompimento do nexo causal,
quais sejam: ocorrência de fato de terceiro, culpa exclusiva
da vítima ou força maior. Contudo, a aferição da culpa não
elide  a  obrigação  do  autor  em  demonstrar  que  o
atropelamento  ocorreu  em  razão  de  conduta  ilícita  do
motorista  do  ônibus.  Assim,  em  que  pese  ter  restado
incontroverso  o  acidente,  o  conjunto  probatório  é
insuficiente para esclarecer, de forma precisa, a dinâmica
dos fatos, de forma a demonstrar a conduta culposa da ré
no evento. Observa-se que não há qualquer relato de que
o ônibus, no momento do evento danoso, se encontrava
em  velocidade  superior  à  permitida,  ou  qualquer  outra
conduta  imperita  do  preposto  da  ré.  Por  outro  lado,  do
documento  de fls.  135,  consta  que o  autor  apresentava
“hálito etílico” no momento do atendimento médico. O autor
poderia através da produção de prova oral  comprovar a
dinâmica dos fatos, bem como alguma conduta ilícita do
preposto  da  ré,  porém  o  mesmo desistiu  da  oitiva  das
testemunhas,  conforme se vê no termo da audiência de
instrução  em  julgamento  (fls.  169/170).  Desta  forma,
verifica-se que inexistem quaisquer  outros elementos de
prova  produzidos  nos  autos  aptos  a  demonstrar  o
verdadeiro  causador  do  acidente,  considerando-se,
inclusive,  a  perda  da  prova  testemunhal  pelas  partes,
como analisado na sentença. Vale dizer,  o apelante não
trouxe  aos  autos  qualquer  prova  apta  a  comprovar  a
dinâmica do evento danoso, deixando de demonstrar que
da conduta do preposto da ré decorreu o evento danoso,
ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do atual Código
de  Processo  Civil.  Assim,  não  há  como  acolher  a
pretensão autoral, impondo-se a manutenção da sentença
de improcedência. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ;  Ap  0016961-63.2011.8.19.0054;  Terceira  Câmara
Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; Julg. 26/04/2017;
DORJ 05/05/2017).

Diante do exposto, reconheço a responsabilidade do Município

em  indenizar  o  Autor,  ora  Apelante,  pelos  danos  suportados  em virtude  do

acidente.

Observa-se que o Recorrente teve fratura de escápula e úmero

direito,  passando  por  procedimento  cirúrgico  que,  posteriormente,  ocasionou

infecção de úmero. Como consequência desta infecção, o braço direito ficou

sem mobilização, conforme Laudo de fl. 13, acarretando incapacidade parcial e
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permanente  para  o  trabalho  habitualmente  exercido,  qual  seja,  Auxiliar  de

Cozinha.

Desse modo, ante a incapacidade de retorno do Recorrente ao

mercado  de  trabalho,  fazendo jus a  uma  pensão  vitalícia  a  ser  paga  pelo

Município no valor de um salário mínimo.

Quanto  aos  danos  materiais  alegados,  estes  devem  ser

comprovados. Inexistem nos autos qualquer dispêndio feito pelo Autor,  tendo

todo o tratamento médico sido arcado pelo SUS. 

Em relação aos danos morais, tem-se que a sanção pecuniária

deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a prevenção e a

repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não seja tão baixa ao

ponto  de  gerar  a  sensação  de  impunidade,  nem  tão  elevada  ao  ponto  de

caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Isso  posto,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, fixo a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  PROVEJO

PARCIALMENTE O RECURSO APELATÓRIO, para condenar o Município de

Cuité  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais,  fixada  em  R$

40.000,00 (quarenta mil reais), e de pensão vitalícia, arbitrada em quantia

equivalente a um salário mínimo.

Os  juros  de  mora  devem  incidir  a  partir  do  evento  danoso

(Súmula  nº  54/STJ)  e  a  correção  monetária,  desde  a  data  do  arbitramento

(Súmula nº 362/STJ). 

Inverto  o  ônus  da  sucumbência,  devendo  os  honorários

advocatícios serem fixados nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É o voto.
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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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