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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível e Recurso Adesivo – nº. 0000332-33.2011.815.0601

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Airton Tomas da Silva - Adv.: Marcus Paulo Freire 

Apelados: José Lopes de Souza e outra – Adv.: Antonio Xavier da Costa 

Recorrentes:  José Lopes de Souza e outra – Adv.: Antonio Xavier da 
Costa

Recorrido: Airton Tomas da Silva - Adv.: Marcus Freire

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS, 
MATERIAIS  E  ESTÉTICOS.  COMPROVAÇÃO. 
CONDENAÇÃO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  FIXADOS DENTRO 
DOS PARÂMETROS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO 
APELO E DO RECURSO ADESIVO.
- Restando comprovado nos autos o nexo causal 
entre  a  conduta  ilícita  e  os  danos  sofridos,  a 
condenação por danos morais e estéticos é medida 
que se impõe.
–O quantum indenizatório deve ser suficiente para 
cobrir os gastos com a reabilitação da vítima de 
acidente automobilístico, observando-se o binômio 
gravidade das lesões – capacidade econômica dos 
ofensores.

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 
negar provimento ao recurso adesivo e apelação.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação  Cível  interposta  por  Airton 
Tomas da Silva (fls. 126/132), bem como Recurso Adesivo manejado por 
José  Lopes  de  Souza  e  Vilma  Bezerra  (fls.  142/145),  hostilizando a 
sentença do Juízo de Direito da Comarca de Belém proferida nos autos da 
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes, que 
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial ajuizada contra 
José Lopes de Souza e Vilma Bezerra Cavalcante.

Na  sentença  recorrida  a  magistrada  condenou  os 
demandados a pagar ao autor R$ 11.494,10 (onze mil,  quatrocentos e 
noventa e quatro reais e dez centavos), a título de indenização por danos 
morais, estéticos e materiais, com juros de mora de 1% ao mês a partir 
do  evento  danoso,  bem como ao pagamento das  custas  processuais  e 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insatisfeito,  o  autor  recorreu,  alegando,  em  síntese, 
que  o  valor  arbitrado  pelo  juízo  a  quo relativo  aos  danos  morais  R$ 
5.000,00  (cinco  mil  reais)  seria  insuficiente.  Por  tal  motivo  pediu  a 
majoração para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como 
a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o valor de 
20% sobre o valor da condenação.

Os  apelados  ofereceram  contrarrazões  ao  apelo  (fls. 
146/148).

Por  sua  vez,  os  demandados  manejaram  Recurso 
Adesivo, pedindo a improcedência do pleito inicial (fls. 143/145).

O recorrido ofertou contrarrazões ao Recurso Adesivo 
(fls. 163/166).

Instada a se  manifestar, a Procuradoria de Justiça 
emitiu parecer, deixando de opinar sobre o mérito por entender que não 
haveria  interesse  público  apto  a  ensejar  a  intervenção  ministerial (fls. 
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155/158).

É o relatório.

V O T O

Desde  já,  importante  ressaltar  que  a  apelação  e  o 
recurso  adesivo  serão  analisados  em  conjunto,  por  se  tratarem  de 
matérias conexas. 

O centro da controvérsia reside na existência, ou não, 
do dever de indenizar dos apelados, em razão de acidente envolvendo 
veículo conduzido pelo primeiro apelado e pertencente à segunda apelada 
e a motocicleta conduzida pelo autor/apelante. Outra questão objeto de 
sublevação  é  a  referente  ao  quantum  indenizatório  fixado  a  título  de 
compensação  por  danos  morais,  bem  como  em  relação  ao  valor  da 
condenação dos demandados em honorários advocatícios.  

Segundo provas colacionadas aos autos, a exemplo do 
boletim de Boletim de Ocorrência (fl. 27), fotografias de fls. 36/41 e 86, 
bem  como  depoimentos  testemunhais  de  fls.  102/103,  o  primeiro 
demandado,  condutor  do  veículo  pertencente  à  segunda  demandada 
(Toyota  Hilux)  deu  causa  à  colisão  com  a  motocicleta  pilotada  pelo 
autor/apelante,  o  qual  veio  a  sofrer  diversas  lesões  em  seu  membro 
inferior  direito,  com  fraturas  e  cicatrizes,  causando-lhe  danos  morais, 
materiais e estéticos.

Outras provas demonstram que o autor sofreu fratura 
da perna direita, perda de massa óssea e partes moles mais osteomielite 
(CID 10S  82  9,  L  98  8  e  M86 9),  com necrose  do  ferimento,  sendo 
necessária a realização de cirurgia com a colocação de fixador externo no 
membro inferior, tendo que permanecer internado por mais de 84 dias, 
com gastos para a sua recuperação devidamente comprovados nos autos.

Não restam dúvidas, pois, que houve danos de ordem 
moral,  estéticos  e  materiais  passíveis  de  indenização.  O  conjunto 
probatório  é  bastante  conclusivo  e  apto  a  demonstrar  que  o  apelante 
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padeceu de intenso sofrimento físico e psicológico em razão do acidente e 
do tratamento das lesões que lhe foram acometidas por causa da conduta 
ilícita descrita na inicial.

Segundo os recorrentes,  a responsabilidade civil  pelo 
ocorrido não poderia ser atribuída  José Lopes de Souza,  que conduzia o 
veículo pertencente a Vilma Bezerra Cavalcante, pois o autor é que teria, 
por  imprudência,  dado  causa  ao  acidente.  Todavia,  as  provas  acima 
mencionadas demonstram exatamente o contrário.

É  sabido  que  são  requisitos  essenciais  para  a 
configuração da responsabilidade civil a demonstração da conduta ilícita, 
do  dano  e  do  nexo  de causalidade.  No  caso  sob  análise,  todos  esses 
elementos restaram comprovados.

A conduta reside na causação do acidente, na medida 
em  que  o  condutor  do  veículo,  por  negligência,  saiu  de  uma  via 
secundária, atingindo o autor que trafegava em via principal e, portanto, 
tinha preferência. Por sua vez, os danos encontram-se comprovados, pois 
o  autor  apresenta  lesões  graves  em seu  membro  inferior  direito,  com 
deformidade permanente e limitação em sua locomoção e movimentação 
de seu corpo. O nexo de causalidade é demonstrado na medida em que os 
danos morais, materiais e estéticos sofridos pelo autor foram devidamente 
comprovados pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Importante  ressaltar  que  as  afirmações  dos 
recorrentes, no sentido de que o autor foi o causador do acidente e que os 
demandados não teriam dado causa aos danos sofridos pelo recorrido não 
encontram suporte nos autos, não havendo provas aptas a desconstituir 
aquelas produzidas pelo autor sob o crivo do contraditório. Assim, toda a 
defesa  dos  demandados/recorrentes  consiste  em  meras  alegações 
desprovidas de qualquer substrato probatório. 

O fato é que todo o conjunto probatório demonstra que 
realmente o acidente foi provocado pelo motorista do veículo pertencente 
à  apelada,  o  que  caracteriza  o  dever  de  indenizar  por  parte  dos 
demandados,  uma  vez  que,  como  bem  ressaltou  a  magistrada 
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sentenciante: “é possível inferir que o primeiro réu agiu com imprudência, 
imperícia e falta de cautela, infringindo as normas insertas nos arts. 28,  
34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que trafegava em 
uma  via  secundária  e  cruzou  uma  via  preferencial  sem  a  cautela 
necessária para evitar a colisão” (fl. 121).

Portanto, após a definição da responsabilidade civil da 
apelante,  passemos  a  nos  debruçar  sobre  o  quantum  indenizatório 
definido na sentença guerreada – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada demandado.

No tocante à indenização devida em razão dos danos 
morais, ela deverá ser suficiente para compensar a dor moral sofrida pela 
vítima, bem como evitar o enriquecimento indevido do ofendido e servir 
de desestímulo ao ofensor para práticas semelhantes. Ou seja, em que 
pese não poder restabelecer a condição anterior da vítima, o  quantum 
indenizatório pelo dano moral deve servir como um lenitivo ao sofrimento 
por ela experimentado, além de ser fundamento para o desestímulo ao 
lesante, a fim de que este não repita sua conduta lesiva. Foi exatamente 
isto que observou a magistrada sentenciante, ao fixar o montante a título 
de indenização por danos morais dentro do razoável, bem como em total 
consonância com o princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, destaca Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em 
termos de que a reparação do dano moral, a par 
do  caráter  punitivo  imposto  ao  agente,  tem de 
assumir sentido compensatório. Sem a noção de 
equivalência,  que  é  própria  da  indenização  do 
dano  moral,  corresponderá  à  função 
compensatória  pelo  que  tiver  sofrido.  Somente 
assumindo uma concepção desta ordem é que se 
compreenderá que o direito positivo estabelece o 
princípio da reparação do dano moral. A isso é de 
se  acrescer  que  na  reparação  do  dano  moral 
insere-se uma atitude de solidariedade à vítima”. 1

1 Responsabilidade Civil, Forense. 6ª edição, 1995, Rio de Janeiro, p. 65. 
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Destarte, atento às peculiaridades do caso concreto, em 
um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade,  entendo que o valor 
arbitrado a título de danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não 
pode ser considerado irrisório, motivo pelo qual não deve a sentença ser 
reformada para elevar a quantia par aR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por  fim,  quanto  à  verba  honorária,  entendo  que  a 
sentença  também  não  merece  ser  reformada,  pois  a  magistrada 
considerou o zelo do profissional, o grau de complexidade da demanda e a 
extensão do trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, tudo isso à luz 
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em  face  de  todo  o  acima  exposto, NEGO 
PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO.

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.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

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