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Acórdão
Apelação Cível – nº. 0026234-12.2011.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: A. Cândido e Cia. Ltda – Adv.: Gilson Guedes Rodrigues

Apelado: Thiago Rodrigues da Silva – Adv.: Mário Félix de Menezes

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS  -  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  - 
SINISTRO  COM  ÔNIBUS  DE  TRANSPORTE 
COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 
CULPA  CONCORRENTE  VERIFICADA  - 
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  DO  VALOR 
INDENIZATÓRIO  -  REFORMA  PARCIAL  DA 
SENTENÇA –  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por A. Cândido e 
Cia. Ltda, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Campina Grande-PB, que nos autos da Ação de Indenização 
por Danos Morais e Materiais, manejada por  Thiago Rodrigues da Silva, 
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial. 

Nas  razões  recursais  (fls.  95/104),  alega  a apelante 
que o apelado ingressou com a ação acima mencionada, aduzindo que 
teria sido vítima de um acidente de trânsito, provocado por um ônibus da 
empresa apelante.
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Alega  ainda  que  o  depoimento  de  todas  as 
testemunhas comprovam que o apelado desenvolvia alta velocidade, não 
usava capacete e desrespeitou a preferência de passagem do veículo da 
apelante.

Aduz que, o acidente só ocorreu por pura e exclusiva 
imprudência do apelado, por isso não há que se falar em indenização, pois 
o agente não contribuiu para o evento.

Aduz ainda que, o boletim de acidente de trânsito goza 
de presunção  relativa  de veracidade,  pois  não  há  contraditório  e  nem 
constatação  de  veracidade  das  alegações  prestadas  pelas  pessoas 
ouvidas.

  
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 109/112.

A  Procuradoria  de  Justiça,  não  emitiu  parecer  por 
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção 
ministerial. (fls. 118/121)

É o relatório.

V O T O

O  cerne  da  questão,  consiste  na  sentença  do 
Magistrado  monocrático  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido 
contido na inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).  

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 37, § 6º da 
Constituição Federal, disciplina que:

“§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e 
as  de direito  privado prestadoras de serviço 
público  responderão  pelos  danos  que  seus 
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agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a 
terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso 
contra  o  responsável  nos  casos  de  dolo  ou 
culpa.” 

Ao  passo,  temos  que  essa  responsabilidade  tão 
somente pode ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso 
fortuito ou força maior. A respeito do tema, explica Sérgio Cavalieri Filho1:

“Nesta  fase,  descarta-se  qualquer  indagação  em 
torno da culpa do funcionário causador do dano,  
ou,  mesmo,  sobre  a  falta  do  serviço  ou  culpa  
anônima  da  Administração.  Responde  o  Estado 
porque  causou  dano  ao  seu  Administrado,  
simplesmente  porque  há  relação  de  causalidade  
entre a atividade administrativa e o dano sofrido 
pelo  particular.  Com  efeito,  a  teoria  do  risco  
administrativo, embora dispense a prova da culpa  
da Administração, permite ao Estado afastar a sua 
responsabilidade nos  casos  de exclusão do nexo 
causal  –  fato  exclusivo  da  vítima,  caso  fortuito,  
força maior e fato exclusivo de terceiro.”

Visto isso, analisando a hipótese dos autos, vê-se que o 
sinistro ocorreu em um cruzamento entre a rua Antônio Vieira da Rocha 
com Manoel Joaquim Ribeiro, no Município de Campina Grande-PB, onde o 
ônibus da empresa apelante ao não observar as normas insculpidas no 
Código de Trânsito Brasileiro, provocou o acidente. 

 
 Inobstante  estarmos  diante  do  instituto  da 

responsabilidade objetiva, cumpre-nos analisar a eventual  existência de 
culpa concorrente por parte da vítima, o que acarretaria a incidência do 
art. 945, do CC, que prevê:

“Art.  945.  Se  a  vítima  tiver  concorrido 

1  Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas. 2007. p. 222/223.
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culposamente  para  o  evento  danoso,  a  sua 
indenização será fixada tendo-se em conta a 
gravidade de sua culpa em  confronto com a 
do autor do dano”.

Às fls. 08, consta uma cópia do Boletim de Acidente de 
Trânsito, onde se observa o seguinte:

“Conforme  levantamento  feito  no  local  do 
sinistro (abalroamento) e circunstanciado nas  
declarações  dos  condutores  e  testemunhas,  
verificou-se  que  o  V1 Moto  Honda  de placa 
MOJ-1806-PB,  trafegava  na  Rua  Manoel  
Joaquim Ribeiro  no sentido leste e  o  V2 M.  
Benz  de  placas  MNK-2241-PB,  trafegava  na 
mesma  via  em  sentido  contrário,  ao  se 
aproximarem da zona de cruzamento com a 
Rua Antônio Vieira Rocha,  o V2 convergiu a  
esquerda e interceptou o curso normal do V1,  
fazendo com que este colidisse frontalmente 
com o V2. Segue croqui anexo.

Após  o  impacto  o  V1  caiu  ao  solo  
juntamente com o seu condutor, que teve 
ferimentos graves.

OBS: o condutor do V2, não atinou para  
as normas gerais de circulação e conduta 
do CTB em que se referem os artigos 28,  
34, 35, § I e 38 inciso II, § único, assim 
como o artigo 169.

O condutor do V1 infringiu o artigo 162,  
inciso I  do CTB.

    Às fls. 59/60, consta o depoimento da testemunha 
Sandra Maria Barbosa André, de onde se extrai o seguinte:
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“Que o motoqueiro estava sem capacete, mas  
não sabe dizer se ele era habilitado” 

O Código de Trânsito Brasileiro disciplina o seguinte:

Art. 162. Dirigir veículo:

I  -  sem  possuir  Carteira  Nacional  de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes) e apreensão 
do veículo;

Com isso, segundo entendo, agiu de modo concorrente 
a vítima ao não usar o capacete, instrumento básico e essencial a todos os 
motociclistas. Além do mais, restou comprovado nos autos que o mesmo 
não  detinha  carteira  de  habilitação,  o  que  corrobora,  ainda  mais,  a 
concorrência culposa.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE 
VEÍCULO  E  MOTOCICLETA.  CULPA 
CONCORRENTE.  DANOS  MORAIS.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. 
1-  Reconhecimento  da  culpa  concorrente: 
ambos  os  envolvidos  no  acidente 
contribuíram,  em  igual  proporção,  para  o 
evento  danoso.  De  um  lado,  a  vítima  agiu 
culposamente  ao  trafegar  com  velocidade 
excessiva, e sem utilizar o capacete (acessório 
obrigatório).  Por  outro  lado,  o  réu  também 
obrou  com  culpa,  uma  vez  que,  ao 
empreender  manobra  de  retorno,  não 
percebeu a aproximação da motocicleta, que 
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trafegava em via preferencial (...)”. (Apelação 
Cível  Nº  70028860120,  Décima  Segunda 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 
em 14/10/2010)

Desse  modo,  o  cômputo  do  dano  moral  deve  ser 
analisado com base na culpa concorrente, vejamos.

No  caso  em  epígrafe,  é  despiciendo  demonstrar,  de 
forma efetiva, o dano extrapatrimonial, uma vez que esse dano é “ in re 
ipsa”, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura 
da ação.

O dano moral, como sabido, deriva de uma dor íntima, 
uma comoção interna, um constrangimento gerado naquele que o sofreu e 
que  repercutiria  de  igual  forma  em  uma  outra  pessoa  nas  mesmas 
circunstâncias. 

A  indenização  não  só  repara  o  dano,  como também 
atua como forma educativo-pedagógica para o ofensor e a sociedade e 
intimidativa  também,  de  forma  a  evitar  perdas  e  danos  futuros.  Daí 
porque o  valor  da  condenação deve ter  por  finalidade dissuadir  o  réu 
infrator  de  reincidir  em  sua  conduta,  observando  sempre  seu  poder 
financeiro, para então se estabelecer um montante tal que o faça inibir-se 
de praticar novas condutas dessa estirpe.

Nesse  particular,  o  eminente  doutrinador  Carlos 
Roberto Gonçalves, em passagens exemplares, afirma:

"Em  geral,  mede-se  a  indenização  pela 
extensão do dano e não pelo grau de culpa.  
No caso do dano moral, entretanto, o grau de  
culpa  também  é  levado  em  consideração,  
juntamente  com  a  gravidade,  extensão  e 
repercussão  da  ofensa,  bem  como  a 
intensidade  do  sofrimento  acarretado  à 
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vítima."
 

No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 
decidiu que:

“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos 
razoáveis, não se justificando que a reparação 
enseje  enriquecimento  indevido,  com 
manifestos  abusos  e  exageros,  devendo  o 
arbitramento  operar-se  com  moderação, 
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte 
financeiro  das  partes,  orientando-se  o 
julgador  pelos  critérios  sugeridos  pela 
doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de 
sua  experiência  e  bom  senso,  atento  à 
realidade da vida e às peculiaridades de cada 
caso.” (REsp 305566/Df; RECURSO ESPECIAL 
2001/0022237-4.  Rel.  Min.  Sálvio  de 
Figueiredo  Teixeira.  Quarta  turma.  DJ 
13.08.2001) 

Assim,  entendo que,  diante  da  culpa  concorrente  da 
vítima, os danos morais devem ser minorados ao patamar de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), conforme medida de justiça e direito.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
APELO, reconhecendo a culpa concorrente da vítima, reduzindo os danos 
morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais 
termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


	RELATÓRIO

