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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO 
DE PEDESTRE. BR 386. CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA. 
Caso concreto em que a vítima, durante a noite, 
saindo da frente de veículo de grande porte, 
subitamente adentrou correndo na pista de 
rolamento, com o intuito de atravessar a BR 386, 
sendo atingida por ônibus que vinha em 
velocidade regular (78 km/h). Ausência de 
imprudência por parte do motorista da empresa 
demandada. Culpa exclusiva da vítima. Inteligência 
do artigo 69, do CTB. 
APELO DESPROVIDO.  
 

APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70045434792 
 

COMARCA DE FREDERICO 
WESTPHALEN 

CLAUDINO NUNES  
 

APELANTE 

IVANILDA MOREIRA  
 

APELANTE 

CONFIANCA COMPANHIA DE 
SEGUROS  
 

APELADO 

GIPALTUR AGENCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima 

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

em negar provimento ao apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR (PRESIDENTE E 

REVISOR) E DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Porto Alegre, 10 de novembro de 2011. 

 
 

DES. MÁRIO CRESPO BRUM,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. MÁRIO CRESPO BRUM (RELATOR) 

Cuida-se de apelação interposta por CLAUDINO NUNES E 

IVANILDA MOREIRA contra sentença das fls.197/203 que julgou 

improcedente a ação que movem de GIPALTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA e extinguiu, sem resolução de mérito, a denunciação à lide 

por esta aforada em face de CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, 

nos seguintes termos: 

 

a) Julgo improcedente o pedido deduzido por CLAUDINO NUNES 
e IVANILDA MOREIRA em face de GIPALTUR AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA. 

Condeno os autores ao pagamento das despesas processuais, 
bem como de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, 
os quais vão fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem 
corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da FGV, a partir da data da 
publicação da presente sentença, forte o disposto no §4º do artigo 
20 do Código de Processo Civil, tendo em vista os vetores 
estabelecidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do mesmo artigo. 

Suspendo, entretanto, a exigibilidade dos ônus da sucumbência, 
por litigarem os autores sob o pálio do benefício da justiça gratuita 
(artigo 12 da Lei nº 1.060/50). 

 

b) Julgo extinta, sem resolução de mérito, a relação processual de 
litisdenunciação veicula por GIPALTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA. em face de CONFIANÇA COMPANHIA DE 
SEGUROS, por ausência de interesse de agir, com fulcro no artigo 
267, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Condeno a litisdenunciante ao pagamento das despesas 
processuais da relação de litisdenunciação, bem como de 
honorários advocatícios em favor dos procuradores da 
litisdenunciada, os quais vão fixados em R$ 1.500,00 (um mil e 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

quinhentos reais), a serem corrigidos monetariamente pelo IGP-M, 
da FGV, a partir da data da publicação da presente sentença, forte 
o disposto no §4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo 
em vista os vetores estabelecidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3º 
do mesmo artigo. 

 

Em razões recursais (fls.205/209), defendem a necessidade 

de, ao mínimo, reconhecer-se a existência de culpa concorrente, em razão 

da imprudência do motorista da empresa demandada, que conduzia seu 

veículo em velocidade incompatível com o local. Asseveram ser notório que, 

embora a velocidade permitida seja de 80 km/h, trata-se a localidade do 

sinistro de notório ponto de embarque e desembarque de passageiros e 

estudantes que vivem nas redondezas. Alegam que, pelos princípios da 

direção defensiva, cabia ao motorista da empresa requerida ter pelo menos 

reduzido sua velocidade ao verificar que havia um ônibus estacionado, 

desembarcando passageiros. Destacam não ter o veículo da demandada 

freado em momento anterior ao sinistro, a comprovar a alta velocidade 

imprimida. Aduzem a existência de prova no sentido de que a vítima teria 

olhado para os dois lados antes de cruzar a pista e de que a colisão teria 

ocorrido quando esta já terminava a travessia. Sustentam a necessidade de 

acolhimento do pedido de danos materiais, visto que há prova de que a 

vítima trabalhava em um curso de informática, sendo inafastável a conclusão 

de que, pelo seu grau de instrução, perceberia ao menos um salário-mínimo 

mensal. Assim, pedem o provimento do apelo para julgar procedente a lide 

ou, pelo menos, reconhecer a culpa concorrente da requerida. 

Com contrarrazões por parte da litisdenunciada (fls.221/229) e 

da requerida (fls.230/233), subiram os autos, que, distribuídos, vieram 

conclusos. 

É o relatório. 

V O TO S  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DES. MÁRIO CRESPO BRUM (RELATOR) 

A questão controvertida diz respeito à responsabilidade por 

acidente de trânsito ocorrido no dia 17/04/2007, por volta das 22h50min, que 

levou à morte de LUANA, filha dos demandantes. Na oportunidade, um 

ônibus da requerida atropelou a vítima quando esta tentava atravessar a BR 

386, logo depois de ter desembarcado de seu ônibus escolar, quando 

retornava da escola.  

Quanto à dinâmica do acidente, inicialmente, chamo a atenção 

para o depoimento de REINOLDO, motorista do ônibus no qual LUANA 

voltava da escola. Este, na seara policial, explicou que ela saiu depressa do 

interior do ônibus e passou pela frente do veículo correndo para atravessar a 

BR 386, momento em que foi atropelada pelo ônibus que vinha no mesmo 

sentido. Presenciou o momento do atropelamento e pelo que viu, não tinha 

nada que o motorista pudesse fazer para evitar o choque, pois a vítima 

tentou atravessar subitamente a pista e não reparou que o ônibus estava em 

sua direção (fl.28). 

Esse relato mostra-se compatível com aquele elaborado por 

JOSÉ FERREIRA LOPES, motorista do veículo pertencente à requerida. Ele, 

também destacando a imprudência da vítima, explicou que percebera que 

havia um outro ônibus parado no acostamento do lado direito, mas que não 

avistara pessoas desembarcando. Todavia, quando passava ao lado deste 

veículo (...), uma “moça” que havia desembarcado deste, ingressou na pista, 

para atravessá-la, não sendo possível evitar o atropelamento. No momento o 

declarante não conseguiu nem frear o veículo, pois a vítima ingressou na 

pista passando pela frente do outro ônibus, (...) impossibilitando que o 

declarante a avistasse (fl. 29 - grifei). 

Na mesma linha foi o depoimento JAQUELINE FAGUNDES, 

estudante que viajava com a vítima. Segundo ela, LUANA desceu do ônibus, 

passou pela frente deste e correu para atravessar a BR, sendo colhida pelo 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
MCB 

Nº 70045434792 

2011/CÍVEL 
 

   5 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

outro ônibus, que trafegava no mesmo sentido daquele em que viajavam, 

não tendo tido o motorista tempo de desviar, pois ele vinha muito corrido; 

não havia como o motorista do ônibus que atropelou Luana a ver, pois ela 

desceu e passou pela frente do ônibus do qual desembarcou e atravessou 

direto (fl.149). 

Por sua vez, quanto à suposta velocidade excessiva imprimida 

pelo motorista do veículo da empresa demandada, o Policial Rodoviário 

Federal JOSÉ ADRIANO RAMOS MACIEL esclareceu que, conforme 

informações do tacógrafo, referido veículo trafegava a 78 km/h, abaixo, 

portanto da máxima permitida para a localidade – 80 km/h (fl.30). Quanto ao 

local do acidente, verifica-se, pelo croqui da fl.38, que o acidente ocorreu 

praticamente no meio da faixa pela qual vinha o veículo da requerida, a 

corroborar as observações de REINOLDO e JAQUELINE na seara policial, 

no sentido de que LUANA tentara atravessar correndo a BR 386, sem se 

atentar para o fluxo de veículos, restando assim isolado o depoimento de 

FABIANE, no sentido de que a vítima teria tomado todas as precauções 

necessárias para atravessar a pista. 

Ou seja, ante as circunstâncias do acidente, entendo que não 

há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista da empresa 

requerida pelo acidente. De fato, ainda que o ônibus eventualmente 

trafegasse em velocidade incompatível com o local – o que não era o caso, 

visto que, apesar da existência de moradores nas cercanias, não havia 

qualquer placa indicando velocidade inferior a 80 km/h –, revela-se de todo 

improvável que este pudesse de qualquer forma desviar da vítima, dada a 

proximidade entre esta e o veículo causador do sinistro. Ademais, é de se 

ver que a vítima surgira de repente, vinda da parte de outro veículo de 

grande porte, e adentrara correndo na pista, surpreendendo grandemente o 

motorista da empresa requerida.  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Com efeito, ao que se denota da prova coligida, a vítima obrou 

com extrema imprudência ao tentar atravessar rodovia reconhecidamente 

movimentada, correndo, durante a noite, surgindo da frente de outro ônibus, 

sem atentar-se para o fluxo de veículos. Inegável, portanto, que ofendeu a 

vítima o disposto no artigo 69, do CTB1, não sendo possível cogitar-se, no 

caso concreto, da alegada concorrência de culpa.  

Nesses lindes, apesar do desfecho trágico, entendo que deva 

ser mantida a decisão de improcedência. Nesse sentido, assim já se 

manifestou esta Corte:  

 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 
TRÃNSITO. ATROPELAMENTO EM PERÍMETRO URBANO. 
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1.Impõe-se a manutenção do 
veredito de improcedência, se a prova indica que a pedestre de 76 
anos efetuou a travessia da rua à noite, em trecho de precária 
iluminação pública, vindo a ser colhida pelo coletivo da empresa ré, 
o que lhe causou a morte. Conduta imprudente e imprevisível. 
Motorista do ônibus que imprimia velocidade (37km/h) inferior à 
permitida no local. 2. O trânsito de veículos deve ser regido pelo 
princípio da confiança recíproca, pelo qual cada um dos 
participantes do tráfego, inclusive a pedestre (art. 69 do CTB), tem 
o direito de esperar que os demais se atenham às regras e 
cautelas que de todos são exigidas. Apelo improvido. (Apelação 
Cível Nº 70034342402, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 
09/06/2011)  

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA QUE OPTOU POR REALIZAR A TRAVESSIA EM 
RODOVIA PERIGOSA E SEM SINALIZAÇÃO PARA 
PEDESTRES. HIPÓTESE EM QUE AUTORA NÃO SE 
DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPUTAVA O ART. 333, I 
DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 
(Apelação Cível Nº 70039029376, Décima Primeira Câmara Cível, 

                                            
1
 Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em 

conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as 
faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta 
metros dele, observadas as seguintes disposições: 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 
Julgado em 27/10/2010). 

 

Na mesma linha, veja-se o seguinte julgado, de minha 

Relatoria: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE IDOSO QUE TENTAVA 
ATRAVESSAR A BR 101. Hipótese em que a vítima, contando 
com setenta anos de idade, iniciou, distraidamente, travessia sobre 
o leito da BR-101, vindo a ser atropelada por caminhão que já se 
encontrava a poucos metros de distância, a caracterizar a 
inevitabilidade da colisão. Culpa exclusiva da vítima demonstrada. 
Incidência do artigo 69, do CTB. APELO DESPROVIDO. (Apelação 
Cível Nº 70043196088, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 
11/08/2011) 

 

Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo. 

 

 
DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR (PRESIDENTE E REVISOR) - De 

acordo com o(a) Relator(a). 

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - Presidente - Apelação Cível nº 

70045434792, Comarca de Frederico Westphalen: "APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: REGIS ADRIANO VANZIN 


