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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000111-84.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado 
VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, é apelada/apelante DEBORA ALVES DOS 
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação da autora; 
deram provimento em parte, com observação à apelação da ré. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE 
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.

São Paulo, 20 de junho de 2018. 

Lino Machado
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n.º 1000111-84.2016.8.26.0590

Apelantes/Apeladas: Viação Piracicabana Ltda.; Débora Alves dos Santos

Comarca: São Vicente (3ª Vara Cível)

Juiz(a): Daniel D'Emidio Martins

VOTO N.º 38.516

Apelação - Acidente de Trânsito.

A pessoa jurídica, no exercício de serviço público "de 
transporte coletivo de passageiros em veículos a motor, em 
caráter urbano e rodoviário", responde objetivamente pelo 
dano causado por seus agentes, independentemente de 
estes terem agido com dolo ou culpa - O dano moral é 
evidente diante do abalo físico e psíquico de quem sofre 
um acidente de trânsito, conduzindo uma motocicleta - A 
quantificação do dano moral deve pautar-se pela 
razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas 
ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à 
vítima - O recebimento de benefício previdenciário não 
afasta o dever do causador do dano quanto à sua 
reparação  Provados lucros cessantes e redução da 
capacidade laborativa, corretas as condenações a esses 
títulos  Já existindo prova de que a vítima recebeu 
indenização a título de seguro DPVAT, desnecessária a 
expedição de ofício, sendo certo que a quantia recebida 
deve ser abatida do valor indenizatório.

Apelação da autora desprovida e apelação da ré provida 
em parte, com observação.

Vistos.

A r. sentença de fls. 288/296 julgou 

procedente, em parte, o pedido para condenar a ré ao pagamento de: (1) 

vinte mil reais a título de indenização por danos morais; (2) dois mil 

reais por danos estéticos; (3) mil e cinquenta reais em razão de lucros 

cessantes; (4) duzentos e vinte e cinco reais a título de pensão mensal, 

devida desde o acidente até a data em que a autora completar setenta e 
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cinco anos de idade, facultando a ela optar, em fase de cumprimento de 

sentença, pelo recebimento das prestações vincendas de uma só vez, 

com antecipação dos efeitos da tutela em relação a esse item; (5) custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por 

cento sobre o valor da condenação. Foi determinada ainda a expedição 

de ofício, em fase de cumprimento de sentença, para apuração de 

eventual recebimento de indenização a título de seguro obrigatório 

DPVAT pela autora, quantia essa que, caso recebida, deverá ser abatida 

do valor indenizatório. Apela a ré a fls. 299/310 e argui inaplicabilidade 

da teoria da responsabilidade objetiva; ausência de prova de fato 

constitutivo do direito da autora; impossibilidade de aplicação do CDC 

ao caso sob exame; culpa exclusiva da vítima; dano estético mínimo; 

ausência de danos morais ou de lucros cessantes; ausência de prova de 

sua suposta remuneração mensal. Apela também a autora a fls. 312/319 

e pede a majoração das indenizações por danos morais e estéticos. Não 

vieram contrarrazões (fl. 323).

É o relatório.

Incontroverso o acidente e a dinâmica do 

ocorrido. O ônibus da ré, conduzido por seu preposto, fez conversão 

para ingressar em outra via quando a motocicleta, conduzida pela vítima, 

colidiu com sua lateral. As partes divergem quanto à culpa. A autora 

alega culpa do preposto da ré que, supostamente, de maneira 

imprudente, teria efetuado manobra, com um ônibus, sem verificar se 

não havia obstáculos, pedestres ou outros veículos a serem atingidos 

com a manobra, ainda que permitida. A ré, por seu turno, argui que a 

vítima tentou realizar a mesma manobra de conversão junto com o 

ônibus.
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A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço 

público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo 

dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido 

com dolo ou culpa, o que importa apenas para assegurar-lhe o direito de 

regresso contra o responsável (art. 37, § 6º, da CR). Neste sentido o 

pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária de 26 de 

agosto de 2009, com voto vencido do Ministro Marco Aurélio, no Recurso 

Extraordinário 591.874, do Estado do Mato Grosso do Sul, relatado pelo 

Ministro Ricardo Lewandowski, ausentes os Ministros Joaquim Barbosa e 

Menezes Direito: “I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários 

do serviço, segundo decorre do art. 37,§ 6º, da Constituição Federal. II  A inequívoca 

presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro 

não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade 

objetiva da pessoa jurídica de direito privado”. Além disso, “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 

para os direitos de outrem” (art. 927, parágrafo único, do CC).

Se o ônibus da ré precisou utilizar um espaço 

maior para conseguir fazer a curva e deixou uma faixa livre do lado para 

o qual iria realizar a manobra, é dele o ônus de verificar se não há 

nenhum obstáculo entre ele e a guia que impeça a realização da 

conversão de maneira segura. No caso sob exame, não veio prova de que 

o ônibus não deixou totalmente livre a faixa mais próxima da calçada.

O dano moral é evidente diante do abalo físico 

e psíquico de quem sofre um acidente de trânsito, conduzindo uma 

motocicleta. Portanto, a autora merece ser indenizada. Todavia, observo 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1000111-84.2016.8.26.0590

Voto n.º 38.516 - morf

5

que venho entendendo que o dano moral já abrange o dano estético; 

logo, uma única indenização deve ser arbitrada a esse título, afastando-se 

desde logo a condenação da ré ao pagamento de dois mil reais, de 

maneira isolada, pelas lesões estéticas.

A quantificação do dano moral deve pautar-se 

pela razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, 

por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em 

conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias 

do caso sob exame. Diante de tais fatores, de reduzir-se o valor 

indenizatório para quinze mil reais, quantia essa já atualizada na data 

desta sessão de julgamento.

O recebimento de auxílio-acidente ou auxílio-

doença é um benefício previdenciário ao qual os contribuintes do INSS 

fazem jus. Logo, seu recebimento não afasta o dever do causador do 

dano quanto ao pagamento de lucros cessantes ou danos materiais.

O documento de fl. 85 tem valor oficial. Trata-

se de cópia da declaração de imposto de renda da autora, a qual foi 

devidamente entregue à Receita Federal do Brasil (fl. 83). Sendo assim, 

não há motivo para não se atribuir valor probatório ao documento e, 

portanto, de considerar-se que o rendimento da autora era de mil e 

quinhentos reais por mês. O exercício de atividade laborativa pela autora 

se comprova também pela informação contida a fls. 83 e 86.

Diante disso, faz jus ao recebimento dos lucros 

cessantes pelo período em que ficou afastada do trabalho (no caso sob 

exame, menos de um mês), mostrando-se correto o valor total de 

R$1.050,00 fixado na r. sentença.

Quanto à pensão mensal, a prova pericial 
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produzida, neste processo, pelo Imesc, comprovou a redução da 

capacidade de trabalho da autora na ordem de quinze por cento. Sendo 

assim, correto o arbitramento da pensão mensal no valor de duzentos e 

vinte e cinco reais.

Não há o que ser alterado quanto à condenação 

tão-somente da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que 

o arbitramento dos danos morais é critério do julgador e a fixação de 

valor diverso do pretendido não torna recíproca a sucumbência. O fato 

deste relator incluir o dano estético no campo do dano moral também 

não torna recíproca a sucumbência, uma vez que as lesões estéticas 

foram consideradas para o arbitramento do valor fixado a título de danos 

morais, independentemente do fato de ter sido formulado pedido de 

dano estético separadamente.

Observo ser desnecessária a expedição de 

ofício para que se verifique eventual recebimento de indenização a título 

de seguro obrigatório DPVAT pela autora, o que já ficou comprovado à 

fl. 28, devendo essa quantia ser descontada do valor indenizatório.

Por conseguinte, com a observação feita no 

parágrafo anterior, nego provimento à apelação da autora e dou 

provimento, em parte, à apelação da ré para: (1) afastar a condenação da 

ré ao pagamento de dois mil reais a título de danos exclusivamente 

estéticos; (2) reduzir o valor da indenização por danos morais para 

quinze mil reais, quantia essa sujeita à incidência de correção monetária 

desde a data desta sessão de julgamento, conforme à Tabela Prática desta 

Corte, mantida a incidência dos juros nos termos fixados na r. sentença. 
LINO MACHADO
       RELATOR
Assinatura eletrônica
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