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APELAÇÕES  CÍVEIS.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
PROMOVENTE QUE TEVE SUA BICICLETA ATINGIDA
POR  ÔNIBUS  DA  EMPRESA  PROMOVIDA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  NA  ORIGEM.  RECURSO
AUTORAL  PARA  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
EXTRAPATRIMONIAL.  IMPERTINÊNCIA  DOS
ARGUMENTOS.  ELEMENTOS  QUE  EVIDENCIAM  O
DEVER  DE  REPARAÇÃO  DA  EMPRESA  PROMOVIDA.
QUANTUM RAZOAVELMENTE  ESTIPULADO  NA
DECISÃO  GUERREADA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
QUANTO AO DANO ESTÉTICO RECLAMADO. SÚPLICA
DA  DEMANDADA  PELA  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REEMBOLSO  PERANTE  A
SEGURADORA  CONTRATADA.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO  NA  APÓLICE.  DESPROVIMENTO  DAS
IRRESIGNAÇÕES.

-  “Art.  29.  O trânsito  de veículos  nas  vias  terrestres  abertas  à
circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as
exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições  do  local,  da  circulação,  do  veículo  e  as  condições
climáticas; (…).

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação
de  bicicletas  deverá  ocorrer,  quando  não  houver  ciclovia,
ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a
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utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de
circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos
automotores.” (Código de Trânsito Brasileiro)

- “ (…). 2. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de
bicicletas  deverá  ocorrer,  quando não houver  ciclovia,  ciclofaixa,  ou
acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos
da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado
para a via, com preferência sobre os veículos automotores (CTB, Art.
58).  3.  "A  responsabilidade  civil  é  independente  da  criminal,  não
interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita
no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que, a despeito
de reconhecer  a culpa exclusiva da vítima pelo acidente,  não ilide  a
autoria ou a existência do fato" (AgRg no REsp nº 1483715/SP, Relator
o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.05.2015). (Apelação
nº 0068595-54.2012.815.2001, 4ª Câmara Especializada Cível do TJPB,
Rel. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. DJe 02.12.2016).

-  Deve  ser  mantido  o  reconhecimento  do  pleito  indenizatório
extrapatrimonial  consignado  na  sentença  de  mérito,  uma  vez  que  o
preposto  da  empresa  de  transporte  público  não  respeitou  o  limite  de
distância recomendável, ocasionando o sinistro que gerou consideráveis
abalos  morais  ao promovente.  Circunstância  do  caso  que  justificam o
valor indenizatório arbitrado na origem.

-  Não  há  que  se  falar  em  reembolso   da  empresa  promovida  pela
Companhia de Seguros contratada para acobertar o ônibus envolvido no
acidente,  posto a apólice conter cláusula excludente expressa quanto à
condenação de pagamento de valor por danos morais.

-  A ausência  de provas  nos  autos  impedem o acolhimento  do pedido
reparatório  estético,  não  se  desincumbindo  o  autor,  portanto,  de
evidenciar fato constitutivo do seu direito, nos termos orientados pelo art.
373, I, do Código de Processo Civil (Art. 333, I, do CPC/73).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Marcos  Venícius  da  Silva  Nascimento ajuizou  “Ação  de  Reparação  de  Danos
Morais decorrentes de Acidente de Trânsito” em face da Transnacional Transporte Nacional de
Passageiros Ltda.

Alega  que  em 23/02/2010,  por  volta  das  08:45  horas,  foi  vítima  de  acidente  de
trânsito  ocorrido  na  Avenida  Tancredo  Neves,  nesta  capital,  quando  se  deslocava  para  o  seu
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trabalho, ocasionado pelo ônibus coletivo da empresa promovida, razão pela qual ingressou com o
presente feito, postulando ser indenizado por danos morais e estéticos.

Sobreveio sentença às fls. 235/239, em que o Magistrado de primeiro grau excluiu a
Seguradora litisdenunciada da lide e, ao final, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para
condenar  a  empresa  de  transportes  em  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais)  a  título  de  reparação
extrapatrimonial, indeferindo o requerimento de pagamento quanto aos danos estéticos.

Inconformadas,  ambas  as  partes  apelaram.  O promovente,  em seu  arrazoado  (fls.
242/251)  pugna pela  elevação  da  imputação  imposta,  além de  pugnar  pelo  reconhecimento  da
pretensão relativa aos danos estéticos.

Já a promovida, por sua vez (252/262), sustenta a inexistência do dever de reparação,
bem como reclama o direito de reembolso pela seguradora litisdenunciada, no valor corrigido da
apólice, condenando-a também em honorários sucumbenciais.

Por fim, pede que sejam observadas as diretrizes traçadas pelo Superior Tribunal de
Justiça quanto a data inicial de incidência dos juros moratórios.

Contrarrazões oferecidas pela Transnacional (fls. 270/278), tendo o autor silenciado a
respeito (certidão de fls. 279).

Manifestação Ministerial pelo prosseguimento do feito, sem adentramento no mérito,
ante a inexistência de interesse público (fls. 286/287).

Petição da Nobre Seguradora, pedindo habilitação de novos patronos, cumulada com
pleito de gratuidade judiciária, havendo deferimento quanto à representação às fls. 334.

Instada a manifestar-se em relação ao pedido de reembolso formulado no apelo da
demandada (fls. 289), a Companhia de Seguros apresentou contrarrazões (fls. 337/349).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que o Bel. André Patrick Almeida Melo, às fls. 354, requereu a
sua habilitação no feito como advogado da 2ª apelante, através de substabelecimento sem reserva de
poderes outorgado pelo advogado Humberto Malheiros Gouvêa, bem como pugnou pela retirada do
presente processo da pauta de julgamento, cujo último pleito fora indeferido conforme despacho no
rosto da própria petição. 

Ademais, consultando este caderno recursal, verifico que a empresa recorrente possui
mais 02 (dois) causídicos devidamente habilitados desde a apresentação da contestação (fls. 107),
fato esse que reforça o indeferimento do pleito de retirada de pauta dos autos, porquanto aqueles
advogados conhecem o processo desde a peça contestatória.
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Esclarecida a questão, ressalto que ambos os apelos serão analisados conjuntamente,
posto a matéria de fundo em ambos ser a mesma.

A sentença não merece retoque.

Cuida-se  de  ação  de  indenização  por  danos  morais  e  estéticos,  em  razão  de
ferimentos sofridos pelo autor, causados por um ônibus de linha da empresa promovida, de placa
NPX – 9599 e nº de ordem 7207, da linha 601.

Na  ocasião,  em  23/2/2010,  o  promovente  trafegava  em sua  bicicleta  no  sentido
Bairro dos Ipês - Praia, quando foi fechado pelo veículo de transporte coletivo, que não respeitou a
distância  mínima  de  1,50  m (um  metro  e  cinquenta  centímetros)  para  ultrapassar  a  bicicleta,
conforme previsão expressa nos arts.  29,  inciso II,  58 e 201 do Código de Trânsito  Brasileiro.
Vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas:

I  -  a  circulação  far-se-á  pelo  lado  direito  da  via,  admitindo-se  as
exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da
pista,  considerando-se,  no momento,  a  velocidade e as  condições do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (…).

Art. 58.  Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de
bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou
acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos
da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado
para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta
centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta:

Infração - média;

Penalidade - multa.

In casu, o Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 69/70 concluiu que o causador do
sinistro foi o autor,  provavelmente  por influência da existência,  no local,  de uma ciclovia,  não
utilizada pelo mesmo, que trafegava pela via expressa.

Ocorre que, conforme bem ponderado pelo Juiz de primeiro grau, há fotos nos autos
que  evidenciam  o  considerável  estado  de  degradação  da  pista  para  ciclistas  (fls.  72/78),
impossibilitando a sua utilização, não havendo irregularidade no fato de o demandante fazer uso da
via principal. Nesse sentido já se posicionou esta Corte:

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E BICICLETA. MORTE DE
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CICLISTA.  CULPA  DO  CONDUTOR  DO  VEÍCULO  AUTOMOTOR
NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO.
CHOQUE LATERAL ENTRE OS VEÍCULOS. PISTA DE MÃO ÚNICA.
MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. PROVAS DE QUE O CONDUTOR
DO  VEÍCULO  AUTOMOTOR  NÃO  OBEDECEU  À  DISTÂNCIA
REGULAMENTAR E NÃO OBSERVOU O DEVER DE ATENÇÃO
PREVISTO  ART.  29,  II  E  §  2º,  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO
BRASILEIRO NO MOMENTO DO ACIDENTE. COLISÃO QUE SE
DEU ENTRE O LADO ESQUERDO DO AUTOMÓVEL E O LADO
DIREITO  DA  BICICLETA.  NEXO  DE  CAUSALIDADE
CONFIGURADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  VÍTIMA  QUE
TRAFEGAVA PELO LADO ESQUERDO DA VIA DIFICULTANDO,
INCLUSIVE,  A  MANUTENÇÃO  DA  DISTÂNCIA
REGULAMENTAR  ENTRE  SEU  VEÍCULO  E  OS  DEMAIS  QUE
ALI TRAFEGAVAM. INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS.
58, CAPUT, E 29, IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
CULPA CONCORRENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 1.  O  condutor  deverá  guardar  distância  de  segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação
ao  bordo  da  pista,  considerando-se,  no  momento,  a  velocidade  e  as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
(CTB, art. 29, II).  2. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a
circulação de bicicletas deverá ocorrer,  quando não houver ciclovia,
ciclofaixa,  ou acostamento,  ou quando não for  possível  a  utilização
destes,  nos  bordos  da  pista  de  rolamento,  no  mesmo  sentido  de
circulação  regulamentado  para  a  via,  com  preferência  sobre  os
veículos  automotores  (CTB,  Art.  58). 3.  "A  responsabilidade  civil  é
independente da criminal,  não interferindo no andamento da ação de
reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por
sentença criminal que,  a despeito de reconhecer a culpa exclusiva da
vítima pelo acidente, não ilide a autoria ou a existência do fato" (AgRg
no REsp nº  1483715/SP,  Relator  o Ministro Moura Ribeiro,  Terceira
Turma,  DJe  15.05.2015).  (Apelação  nº  0068595-54.2012.815.2001,  4ª
Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. DJe 02.12.2016).

Dessa forma,  é de se confirmar o reconhecimento do dever de reparação moral
da promovida,  por ato de seu preposto,  conforme consagrado nos arts.  932, inciso III,  e 933,
ambos do Código Civil, in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(…);
III  -  o  empregador  ou  comitente,  por  seus  empregados,  serviçais  e
prepostos,  no exercício do trabalho que lhes  competir,  ou em razão
dele; (…).

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda  que  não  haja  culpa  de  sua  parte,  responderão  pelos  atos
praticados pelos terceiros ali referidos.
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Quanto ao valor da indenização extrapatrimonial, compreendo que o valor de R$
15.000,00  (quinze  mil  reais)  se  mostra  razoável  ao  caso,  já  tendo  sido  utilizado  em situações
semelhantes, conforme atesta o precedente a seguir:

CÍVEL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS EM VIA
URBANA.  EMPRESA  DE  TRANSPORTE  COLETIVO  PARTICULAR.
RESPONSABILIDADE POR ATO DE SEU PREPOSTO (ARTS. 932, III,
E 933 DO CCB). CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR
A CULPA DO MOTORISTA DO VEÍCULO. VÍTIMA QUE CONDUZIA
A  BICICLETA  NO  BORDO  DA  PISTA  (SEM  CICLOVIA  OU
ACOSTAMENTO),  RENTE  AO  MEIO-FIO,  OBSERVANDO  O  SEU
DEVER  DE  CUIDADO  (ART.  58  DO  CTB).  ÔNIBUS  QUE,  AO
ULTRAPASSAR A BICICLETA, ATINGE-A NO GUIDÃO, CAUSANDO
A  QUEDA  DA  VÍTIMA,  COM  FRATURA  DO  ÚMERO  DIREITO.
ATENDIMENTO  PELAS  PESSOAS  QUE  ESTAVAM  NO  LOCAL.
ÔNIBUS QUE SEGUIU VIAGEM, SEM PRESTAR SOCORRO. RÉ QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O VEÍCULO
CAUSADOR DO ACIDENTE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE NEM
QUE  TENHA  HAVIDO  OU  A  CULPA  CONCORRENTE  OU
EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  (ART.  333,  II,  DO  CPC).  DEVER  DE
INDENIZAR  CARACTERIZADO.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 15.000,00.  CIRCUNSTÂNCIAS
DO  CASO  CONCRETO  QUE  IMPEDEM  A  REDUÇÃO
PRETENDIDA. SENTENÇA  CONFIRMADA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. (Processo nº 1416193-6,  10ª Câmara Cível do TJPR, Rel.
Lilian Romero. j. 14.04.2016, unânime, DJ 24.05.2016). 

Insta ainda destacar que a quantia arbitrada se elevará,  posto que ainda incidirão,
quando dos cálculos para cumprimento, a correção monetária a partir da sentença e os juros de mora
a contar da citação (fls. 239).

Com relação ao pleito de regresso contra a    Nobre Seguradora do Brasil S/A,
tenho que o mesmo não merece acolhimento, uma vez que a cláusula constante no item 3.11.1 –
alínea “g” (fls. 174), da apólice de seguros firmada pela Transnacional, não prevê cobertura para
ressarcimento de condenação por danos morais, devendo a mesma ser suportada pela promovida.

Finalmente,  quanto  ao  requerimento  de  imputação  da  transportadora  ao
pagamento de compensação por prejuízos estéticos, me acosto à conclusão do Juiz  a quo, no
sentido de não ter sido comprovada efetivamente a sua ocorrência, inclusive, com afirmação do
próprio de que “em audiência de conciliação este magistrado não identificou qualquer sequela
estética, pelo menos visível, no corpo do promovente.” (fl. 238).

Somado ao fato acima, registro que não há nos autos elementos que demonstrem ter
havido deformação corporal no promovente, razão pela qual a sentença merece ser mantida quanto
ao ponto.
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Posto isso, DESPROVEJO AMBOS OS APELOS.

Considerando  o  resultado  do presente  julgamento,  deixo  de  elevar  os  honorários
sucumbenciais suportados pela empresa promovida, uma vez que a sentença já os estipulou em seu
patamar máximo. Por outro lado, considerando também o desacolhimento do recurso autoral, fixo a
verba honorária a ser paga pelo promovente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvada a
gratuidade judiciária eventualmente concedida, vedada a compensação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
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, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

 J/04 e J/12(R)
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