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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO   POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO DE
VEÍCULOS.  CONDUTOR  DE  CAMINHÃO  QUE  SE
DESLOCOU  PARA  A  FAIXA  DA  ESQUERDA  SEM  A
DEVIDA  PRUDÊNCIA.   PARTE  CONTRÁRIA  QUE
REALIZOU ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA.
COLISÃO.  DANO  CONFIGURADO.  CULPA
CONCORRENTE.   INDENIZAÇÃO  POR  PREJUÍZOS
MATERIAIS,  MORAIS  E  ESTÉTICOS  DEVIDOS  AO
DEMANDANTE  À  RAZÃO  DE  50%  DOS  DANOS
SUPORTADOS.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

Configurada  a  ocorrência  da  culpa  concorrente  no
episódio danoso, impõe-se a redução da indenização pela
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metade  dos  prejuízos  suportados,  conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça. 

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.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível,  fls.177/188  interposta  por
Enilson Lima da Costa e Outros contra sentença, fls. 168/175, proferida nos
autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais,  intentada por
José Josinaldo Dantas em desfavor dos recorrentes. 

A  sentença  julgou  procedente  em  parte  o  pedido,
condenando os  réus  de  forma solidária,  nos  seguintes  termos:  1)  pagar  ao
autor  o  valor  de  R$  583,19  (quinhentos  e  oitenta  e  três  reais  e  dezenove
centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC,
desde a publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento), desde o acidente ( 07/07/2011), nos termos da súmula 54 do STJ. 

2) pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
título  de  danos  morais,  corrigido  monetariamente  pelo  INPC  desde  a
publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento),
desde o acidente ( 07/07/2011), nos termos da súmula 54 do STJ.

3) adimplir ao promovente o valor de R$ 9.000,00 (nove mil
reais), a título de danos estéticos, corrigido monetariamente pelo INPC desde a
publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento),
desde o acidente ( 07/07/2011), nos termos da súmula 54 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000846-69.2012.815.0271 2



4)  pensão  mensal  na  quantia  equivalente  a  25%  de  um
salário-mínimo, desde 07/07/2011, até o mesmo completar 65 anos de idade,
acrescida  dos  valores  referentes  a  1/3  de  férias  e  13º  salário,  corrigidos
monetariamente pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% ao mês, desde o
evento danoso. 

Custas processuais na proporção de 50% para cada uma
das partes,  ficando suspensa em relação ao autor,  em razão da gratuidade
judiciária. 

Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor
da condenação, compensados na forma do art. 306 do STJ. 

Em razões recursais, fls. 177/188, sustentam os recorrentes
que o local da ultrapassagem efetuada pelo promovente é totalmente proibida,
sinalizando faixa contínua dupla. 

Arguem  que  as  testemunhas  foram  contundentes  em
afirmar que o acidente se deu por culpa exclusiva do motociclista, que tentou
realizar a ultrapassagem em local proibido. Requer, assim, o provimento do
recurso, a fim de modificar integralmente a decisão de primeiro grau e julgar
improcedentes os pedidos. 

Contrarrazões, fls. 193/202. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  211/212,
abstendo-se de pronunciamento meritório. 

É o relatório. 

V O T O

Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora
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Contam  os  autos  que José  Josinaldo  Dantas  ingressou
com  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  em  desfavor  de
Enilson Lima da Costa e Outros,  com a finalidade de obter o ressarcimento
reparatório,  em virtude de abalroamento de sua motocicleta com caminhão
conduzido  por  preposto  do  primeiro  recorrente,  na  rodovia  PB  151,  nas
proximidades  da  Subestação  da  Energisa,  trecho  urbano  de  Picuí,
ocasionando-lhe  graves  danos  de  ordem  material  e  moral,  inclusive,  com
amputação de sua perna direita. 

O magistrado de primeiro grau determinou o pagamento
da importância  de R$  583,19  (quinhentos  e  oitenta  e  três  reais  e  dezenove
centavos), a título de danos materiais, assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), por danos morais e, ainda, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
pelos danos estéticos suportados pelo demandante. 

A demanda  compreende  a  apreciação  dos  elementos  da
responsabilidade  civil:  dano,  culpa  ou  dolo  e  nexo  causal,  ensejadores  do
dever de indenização. 

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira: 

“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). 
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A  questão  encontra  amparo  na  teoria  clássica  da
responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento o comportamento
culposo  como  a  imperícia,  imprudência  ou  negligência,  com  tutela  legal
insculpida nos arts. 927 e 186 do CC/02. 

A  obrigação  de  indenizar  decorre  de  informativos  da
responsabilidade extracontratual ou aquiliana, cuja violação  traz o dever de
reparação do prejuízo.

No  caso,  as  provas  documentais  acostadas  aos  autos
apontam  para  a  existência  de  culpa  concorrente  das  partes  envolvidas.
Vejamos. 

Trechos do Termo Circunstanciado de Ocorrência, fls. 28:
“(…) E quando o condutor do caminhão André Alzenhalley Buriti de Melo
foi desviar dos buracos, sem observar as cautelas exigíveis, no caso em tela,
olhar pelo retrovisor, invadiu a pista de rolamento em sentido contrário e
bateu  na  motocicleta  causando  na  vítima  as  lesões  descritas  no  Laudo
Traumatológico. (...)

Conforme  depoimentos  das  testemunhas  trazidas  aos
autos pelas partes e transcritas na sentença, tenho que referidos depoimentos
apresentam-se contraditórios, no sentido de que as testemunhas arroladas pelo
promovente enfatizam que o caminhão avançara em direção à faixa de sentido
contrário (contramão), vindo a colidir, em razão disso, com a motocicleta do
promovente. 

Por sua vez, as testemunhas do recorrente atestam que o
acidente por culpa do promovente que não conseguiu ultrapassar com sucesso
dois caminhões, vindo a colidir com o demandado. 

Por fim, as fotos carreadas aos autos, fls. 29/30, denotam o
estado precário da rodovia, possibilitando, entretanto,  verificar a existência da
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faixa contínua, o que, igualmente, é confirmado pelas testemunhas ouvidas em
Juízo. 

Neste viés, da análise do contexto probatório encartado aos
autos,  extraio  que  a  sentença  ora  recorrida  não  merece  qualquer  reparo,
considerando que, de fato, restou comprovada a culpa concorrente das partes
envolvidas. 

Isso porque o condutor do caminhão agiu negligentemente
ao  desviar  o  veículo  para  o  lado  esquerdo,  sem  verificar  a  existência  da
motocicleta  ao  lado.  Por  seu  turno,  igualmente,  o  promovente  agiu
imprudentemente ao realizar ultrapassagem em faixa contínua, infringindo a
legislação de trânsito. 

Caracterizada  a  responsabilidade  civil  e  a  culpa
concorrente dos  envolvidos no episódio,  impõe-se  a  obrigação  ressarcitória
pelos prejuízos materiais, morais e estéticos suportados.   

Sobre o assunto, o egrégio Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro já se pronunciou: 

ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.

ACIDENTE  RODOVIÁRIO.  FALECIMENTO  DA VÍTIMA.  CULPA

CONCORRENTE.  DANOS  MATERIAL  E  MORAL.  REMESSA

NECESSÁRIA E APELOS DESPROVIDOS.  1.  A presente  demanda

gravita em torno do acidente ocorrido em 13 de março de 2003 em

cruzamento da rodovia BR 101 em que a viatura GM Blazer da Polícia

Rodoviária Federal colidiu com a Kombi, placa MTI 8513, conduzida

pelo  Sr.  Antônio  Francisco  dos  Santos,  marido  e  pai  dos  Autores,

acarretando o seu falecimento. 2. Para se atribuir a Responsabilidade

Civil  ao  Estado,  embora  seja  esta  Objetiva,  não  se  dispensa  o

requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou
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omissão  atribuída  a  seus  agentes  (independentemente  de  dolo  ou

culpa)  e  o  dano  causado.  3.  Incontroversa  a  existência  do

abalroamento dos veículos e o falecimento do Sr. Antônio Francisco

dos Santos, marido e pai dos Autores. No entanto, divergem as partes

acerca do grau de responsabilidade no acidente: na visão autoral, esta

é  totalmente  do  policial  rodoviário  federal,  o  qual  foi  condenado

criminalmente por homicídio culposo perante a Primeira Instância na

Ação  Penal  2005.50.03.000199-1;  por  outro  lado,  a  União  Federal

dessume em fato exclusivo da vítima, pois esta teria desrespeitado a

regra do art. 29, VII, do Código Brasileiro de Trânsito ao não dado

preferência à viatura policial. 4. Configuração da culpa concorrente

do  de  cujus  e  do  preposto  da  Ré,  ocasionando  a  redução  da

indenização  pela  metade,  conforme  precedentes  do  Superior

Tribunal  de Justiça,  como constatado através das  inquirições  das

testemunhas  e  do  Laudo  Pericial  contido  nos  autos. Enquanto  a

vítima  não  estava  utilizando  cinto  de  segurança,  equipamento

indispensável  para  sua  incolumidade  física  ao  dirigir  numa

autoestrada além de não ter observado a viatura policial com as luzes

ligadas, o policial rodoviário federal foi imprudente ao dirigir em alta

velocidade  mesmo  num  cruzamento  de  uma  rodovia  e  não  ter

acionado a sirene antecipadamente e sim apenas quando ultrapassou

na contramão. 5. Concernente aos danos materiais, estes insculpidos

nos lucros cessantes, irretocável a sentença guerreada, não devendo

prosperar a tese da União Federal quanto ao pensionamento em 2/3

da  metade  dos  vencimentos  do  de  cujus.  O  Superior  Tribunal  de

Justiça firmou entendimento no sentido de que é comum nas famílias

de  baixa  renda  haver  dependência  econômica  entre  os  cônjuges,

motivo pelo qual vem decidindo pelo pagamento integral da pensão

em caso de  falecimento sem qualquer restrição,  exceto  quando da

morte de filho menor e o benefício é dirigido para os seus genitores,

observando-se, neste caso, que 1/3 de seus rendimentos são voltados

a seu sustento próprio, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes.

6.  Inafastável a existência de dano moral  decorrente da perda, por
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parte dos Autores, de um ente querido da família diante da conduta

do  preposto  da  Ré  no  lamentável  acidente  ocorrido.  7.  O  valor

arbitrado  pelo  Juízo  a  quo  na  respeitável  sentença  atacada  (R$

30.000,00 -  trinta  mil  reais  a cada um dos Autores,  totalizando R$

90.000,00  -  noventa  mil  reais)  ostenta-se  razoável  diante  das

particularidades do caso concreto e vai ao encontro dos Princípios da

Razoabilidade e Proporcionalidade, além de observar a existência de

culpa  concorrente,  motivo  pelo  qual,  repisa-se,  foi  reduzida  pela

metade. 8. Reexame Obrigatório e Apelações desprovidas. (Apelação

Cível nº 2005.50.03.000199-1/RJ (444520), 5ª Turma Especializada do

TRF  da  2ª  Região,  Rel.  Guilherme  Diefenthaeler.  j.  11.02.2014,

unânime, e-DJF2R 24.02.2014).

E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE

DE  TRÂNSITO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANO

MATERIAL,  MORAL  E  ESTÉTICO.  ABALROAMENTO  ENTRE

CARRO  E  MOTO.  CULPA  CONCORRENTE.  MANOBRA

PROIBIDA.  EXCESSO  DE  VELOCIDADE.  FRATURA.  CIRURGIA.

INDENIZAÇÕES.  CULPA.  A  circunstância  em  que  ocorreu  o

acidente, aliada às provas produzidas nos autos levam à conclusão de

que o acidente ocorreu por culpa de ambos os envolvidos. O autor, ao

trafegar em excesso de velocidade e o réu, ao efetuar manobra em

local inapropriado. DANOS MORAIS. A lesão acometida ao autor foi

de natureza grave, pois houve fratura exposta no membro inferior,

sendo  necessária  a  realização  de  cirurgia  e  longo  período  de

recuperação.  Quantum  arbitrado  em R$  7.500,00,  já  considerada  a

culpa  concorrente.  DANOS ESTÉTICOS.  A lesão  acarretou cicatriz

importante no membro inferior, sendo imperativo reconhecer o dano

estético,  o  qual  vai  quantificado  em  R$  4.000,00,  também  já

considerada a culpa concorrente. LUCROS CESSANTES. Inviável o
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acolhimento do pedido,  na ausência de prova dos rendimentos do

demandante. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação

Cível Nº 70073548802,  Décima Segunda Câmara Cível,  Tribunal  de

Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/09/2017) 

As graves lesões sofridas pelo autor em razão do acidente
são  inegáveis.  De  fato,  o  demandante  necessitou  realizar   cirurgia,  sendo
presumível todo o sofrimento suportado, do qual resultou amputação de sua
perna direita, e o uso de vários medicamentos, acarretando, inclusive, a sua
incapacidade parcial para o trabalho. 

Neste viés, diante da caracterização da culpa concorrente
das partes, autorizado o pagamento pela metade da importância dos danos
sofridos pela parte.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau que  fixou a
importância  de R$  583,19  (quinhentos  e  oitenta  e  três  reais  e  dezenove
centavos), a título de danos materiais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por danos morais e, ainda, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pelos danos
estéticos suportados. 

Portanto, à luz da prova produzida e a partir da regra do
ônus da prova insculpida no Código de Processo Civil, bem como, da Teoria
da Responsabilidade Civil na Ordem Jurídica Vigente, entendo que a decisão
de primeiro grau encontra-se isenta de retoques. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO,  mantendo a sentença de primeiro grau em seus
termos.  

Diante da ausência de maiores digressões, assim como a
inexistência de trabalho adicional realizado pelos causídicos em segundo grau,
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os  honorários  advocatícios  não  serão  majorados,  nos  termos  do  art.  85,
parágrafo 11, do CPC/2015.   

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de
abril de 2018, o Exmo. Des. Marcus Cavalcanti de Albuquerque. Participaram
do  julgamento,  além  da  Relatora  e  do  Presidente,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.  Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcus
Vilar Souto Maior, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete  no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  26  de abril  de
2018. 

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                               RELATORA
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