
AP n. 0041977-03.2011.815.2003                                                                                                          1
                                    

Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0041977-03.2011.815.2003
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira
RELATOR: Juiz Convocado Marcos William de Oliveira, convocado
para substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A.
D. Ferreira
APELANTE: Unidas Transportes e Turismo Ltda.
ADVOGADO: Humberto Malheiros Gouveia
APELADA: Jozineide Dantas da Silva
ADVOGADO: Maxwell da Silva Araújo

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
RECONHECIDO  NA  INSTÂNCIA  A  QUO.  PASSAGEIRA  DE
ÔNIBUS.  PROVA  TESTEMUNHAL  SATISFATÓRIA.
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 186 E
927 DO CÓDIGO CIVIL, C/C O ART. 5º, INC. V E X, DA  LEI
MAIOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

- “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. 186 do Código
Civil).

-  Provada a existência do dano e do seu causador,  mister é
obrigar-se a quem cometeu o ilícito repará-lo. A indenização por
dano  moral  deve  representar  para  a  vítima  uma  satisfação
capaz de amenizar o sofrimento experimentado.

-  A  reparação  deve  ser  justa,  conforme  o  princípio  da
proporcionalidade,  de  modo  que  não  signifique  um
enriquecimento sem causa para o ofendido e produza impacto
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suficiente no causador do mal, evitando que venha a cometer
novamente o ato ilícito que provocou o dano.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade, negar
provimento à apelação.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  UNIDAS
TRANSPORTES E TURISMO LTDA., atacando  a  sentença de f.  104/109,
proferida pela  Juíza  de Direito  da  4ª Vara Regional de Mangabeira que,
nos autos da ação de indenização por dano moral movida por JOZINEIDE
DANTAS  DA  SILVA, julgou  o  pedido  inicial  procedente,  condenando  a
apelante ao  pagamento  de  indenização  por  dano  moral  no  valor  R$
5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da
data do ilícito, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da
sentença, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).

Historiam  os  autos  que  a  autora/apelada,  no  dia  28  de
setembro de 2011, após recarregar seu cartão de estudante “Passe Legal”,
adentrou  em um ônibus  da  empresa  apelante  e,  ao  tentar  passar  na
roleta, foi barrada pelo cobrador, que afirmou que sua carteira seria falsa.
Mesmo conseguindo embarcar, o cobrador do ônibus, falando em voz alta,
disse que ninguém tentaria utilizar-se de documento falso em ônibus em
que  ele  trabalhasse,  e  que  a  autora  estava  tentando  ludibriá-lo.
Constrangida com o fato, procurou os responsáveis pela linha de ônibus,
bem como registrou queixa na 9ª Delegacia Distrital da Capital. 

No recurso,  a apelante aduz que o episódio acontecido dentro
do coletivo foi uma ação de rotina, não tendo o condão de gerar uma
indenização por dano moral, razão da necessidade de reforma da sentença
e consequente improcedência do pedido. Por fim, caso seja mantida a
indenização,  pede  que o valor arbitrado seja reduzido. Quanto aos juros
de mora, que sejam aplicados a partir da publicação da sentença, e os
honorários se sujeitem ao art. 11 da Lei n. 1.060/50 (f. 111/119).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 126/130).
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A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer de mérito,
por entender ausente interesse público (f. 136).

É o relatório.

            VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
            Relator

Consta da vestibular que, no dia 28 de setembro de 2011, por
volta das 17:10 horas, a apelada subiu em um ônibus de propriedade da
apelante,  com prefixo 0858, da linha 5603, ocasião em que, ao tentar
passar na roleta, foi barrada pelo cobrador, sob o argumento de que sua
carteira seria falsa. 

Por  tal  conduta,  irresignada,  a  recorrida  apresentou  seus
documentos pessoais, inclusive de que é funcionária do  Hemocentro da
Paraíba, mas, mesmo assim, o cobrador manteve-se convicto de que tais
documentos eram falsos, gerando uma grande confusão.

Acontecido  o  fato,  a  autora  dirigiu-se a  uma  Delegacia  de
Polícia e prestou queixa.

Ao julgar  a demanda,  a  Juíza  singular entendeu  ter  razão a
autora/apelada,  condenando  a  empresa  ré/apelante  ao  pagamento  de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em ônus sucumbenciais.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.

Da leitura dos autos, notadamente dos depoimentos colhidos
durante  a  instrução  processual,  chega-se  à  clara  ilação  de  que
efetivamente a autora/apelada fora destratada dentro do ônibus pelo seu
cobrador.

A testemunha Marta Helena do Nascimento, às f. 93/94, disse o
seguinte:

… que viu quando o cobrador impediu a passagem da promovente,
afirmando que seu documento era falso;  que não sabe precisar  o
tempo em que a autora ficou impedida de passar pela catraca; que o
cobrador  somente  liberou  a  passagem após  muita  insistência  dos
passageiros  que  estavam  atrás  da  promovente,  ou  seja,  os
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passageiros que estavam tentando subir no ônibus; que o cobrador
ainda mencionou que a promovente só iria passar daquela vez, pois
da próxima não iria liberá-la; que o cobrador estava alterado ... que a
depoente  ainda  chegou  a  conferir  os  documentos  da  autora,  no
momento dos fatos;  que teve a  curiosidade de conferir,  já  que o
cobrador tinha falado com tanta convicção que os documentos eram
falsos que a única diferença é que a autora estava com o cabelo
grande, com um “rabo de cavalo” e as fotos dos documentos a autora
estava de cabelo curto.

Confrontando esse depoimento com os documentos pessoais da
autora/apelada  (f.  22/24),  conclui-se  que  são  originais,  inexistindo
qualquer comprovação de falsificação.

Ademais,  o cobrador não é perito para afirmar que a carteira
apresentada pela recorrida, no momento da subida no ônibus, era falsa ou
não, sem deslembrar que, no mesmo dia do acontecido, ou seja,  28 de
setembro de 2011, a autora colocou  R$ 10,00 de crédito  no cartão
eletrônico, conforme atesta o documento de f. 23, o que nos faz entender
que o documento era original.

Assim,  o  fato  de  a  autora/apelada  ter  passado  por
constrangimento dentro do coletivo, sendo, inclusive, chamada de falsária,
conforme dito pela testemunha citada, caracteriza o dano moral.

De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
para que se possa aferir se há o dever de indenizar, alguns elementos são
importantes:  ação  ou  omissão  do  agente,  dano  sofrido  pela  vítima  e
relação  de  causalidade  entre  ambos.  São  os  pressupostos  da
responsabilidade civil. Eis a redação dos referidos artigos:

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.

A Constituição da República, expressamente, em seu artigo 5º,
incisos V e X, prevê a indenização como um dos mecanismos de reparação
do dano, seja ele material ou moral. Observemos:
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Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei,  sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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.

Os  danos  morais,  por  serem  imateriais,  não  podem  ser
exprimíveis em pecúnia. Assim, deve-se atentar para critérios subjetivos, a
fim de criar-se uma equivalência entre o dano sofrido e a culpa do ofensor.

Para Savatier, dano moral:

É qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda
pecuniária,  e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua
autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade,
ao seu amor  próprio  estético,  à integridade de sua inteligência,  a
suas afeições, etc.1

Na situação em testilha, vê-se o sofrimento  moral  pelo qual  a
apelada passou  dentro do coletivo,  na presença de várias pessoas,  que,
irresignadas, resolveram agir em seu favor, de modo que ela passasse na
catraca. Isso tudo sem que a passageira tenha dado causa ao fato.

Destaco aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre o
tema:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IDOSO.
GRATUIDADE  NO  TRANSPORTE  PÚBLICO.  NEGATIVA  DA
CONCESSIONÁRIA.  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESEMBOLSADA. RECURSO DO AUTOR.
DANO MORAL. INCONFORMISMO QUE MERECE PROSPERAR. Idoso
que  foi  impedido  pelos  prepostos  da  ré  de  utilizar  o  transporte
público, apesar da apresentação de documento expedido por outra
empresa de transporte. Impossibilidade de apresentação de outros

1 In Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, nº 525,  in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil,
Editora Forense, RJ, 1989.
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documentos de identidade, perdidos por ocasião das fortes chuvas
que assolaram a Cidade de Teresópolis.  Responsabilidade objetiva.
Art.  37,  §  6º  da  CF/88.  Ainda  que  seja  permitido  aos  Municípios
editar  normas para regulamentar  o acesso gratuito no sistema de
transporte público no âmbito do seu território, não há dúvida de que
tal  regulamentação  nunca  poderá  impedir  o  direito
constitucionalmente garantido aos idosos pelo art. 230, § 2º, da CF e
art.  39  da  Lei  10.741/03  (Estatuto  do  Idoso).  Dano  moral
configurado.  Constrangimento  sofrido  pelo  recorrente  que  foge  a
normalidade do  dia  a  dia  e,  por  si  só,  traz  evidentemente  dor  e
sofrimento,  principalmente  em  período  em  que  se  encontrava
fragilizado, diante das chuvas que tomaram seus bens e pertences.
Quantum indenizatório que deve ter caráter preventivo e pedagógico.
Fixação  do  dano  moral  em  R$  4.000,00.  Sucumbência  recíproca
afastada. Condenação da ré no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios. Entendimento jurisprudencial deste Tribunal
de Justiça.  SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.  PROVIMENTO DO
RECURSO, NOS TERMOS DO § 1º-A DO ART. 557, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.2 

Já quanto o  valor arbitrado em decorrência dos danos
morais, é claro que deve representar para a vítima uma satisfação capaz
de amenizar o sofrimento experimentado. 

A  reparação  deve  ser  justa,  conforme  o critério  da
proporcionalidade, de modo que não signifique um enriquecimento sem
causa para o ofendido e produza impacto suficiente no causador do mal,
evitando que venha a cometer novamente o ato ilícito que provocou o
dano.

Destaco a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto:

O mal  causado  à  honra,  à  intimidade,  ao  nome,  em princípio,  é
irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de sanção
à conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à
reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do
lesado e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa,
mas não como eliminação mesmo do dano moral.3

Nesse contexto, a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) condiz com a relevância do fato e com o sofrimento suportado
pela  autora,  ora  apelada,  razão  de  mantê-la  nos  mesmos  termos  da
sentença vergastada. 

2 TJRJ - APL: 00008940220118190061 RJ 0000894-02.2011.8.19.0061, Relator: DES. ANDRE EMILIO RIBEIRO 
VON MELENTOVYTCH, Julgamento: 20/03/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Publicação: 07/04/2014.

3 A liquidação do dano moral. Ensaios Jurídicos – O Direito em Revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de Atualização
Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509.
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Diante dessas considerações,  nego provimento ao recurso
apelatório, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz de Direito Convocado, em substituição à Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e
com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 28
de outubro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                               Relator 


	ACÓRDÃO

