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APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  –  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  –
PROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO  –  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA-  PROPRIETÁRIA  DO  VEÍCULO  –
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ – SOLIDARIEDADE COM O
CONDUTOR – REJEIÇÃO. 

Assim vem se pronunciando o E.  STJ sobre a solidariedade entre o
proprietário e condutor de veículos nos casos de acidente de trânsito:
“(...) O proprietário é solidariamente responsável pelos danos causados
pelo  uso  do  seu  veículo,  ainda  que  conduzido  por  terceiro.  Agravo
regimental  desprovido.”  (STJ;  AgRg-AREsp  234.868;  Proc.
2012/0201643-9;  SE;  Primeira Turma;  Rel.  Min.  Ari  Pargendler;  Julg.
02/05/2013; DJE 08/05/2013).

MÉRITO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTORIDADE
COMPETENTE  –  CRUZAMENTO  DE  VIA  PREFERENCIAL  –
IMPRUDÊNCIA  –  ART.  44  DO  CTB  –  CULPA  CONFIGURADA  –
DEVER  DE  INDENIZAR.  PREJUÍZO  MATERIAL  EFETIVO
DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – FRATURA NO
TORNOZELO  –  INTERVENÇÃO  CIRÚRGICA  –  ABALO  MORAL
CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – MEDIDA
NECESSÁRIA – PROVIMENTO DO APELO.

Assim,  evidenciada está a  culpa do condutor  do veículo  “Pálio”,  ora
apelante,   no acidente de trânsito, tendo em vista que imprudentemente
procedeu no cruzamento da via sem a preferência necessária, atingindo
a motocicleta que trafegava na preferencial, em desconformidade com o
que preceitua o art. 44 do CTB, revelando o nexo de causalidade entre
a conduta comissiva e o resultado danoso.

Não se pode indenizar de forma irrisória, para que não transpareça ao
ofensor  não  ter  sua  conduta  reprimenda  alguma,  mais  valendo
continuar a praticá-la. De outra senda, o quantum não deve figurar em
tal monta a ponto de estimular aventuras jurídicas, sem o mínimo de
consistência  jurídica,  objetivando  simplesmente  o  enriquecimento
indevido. 
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No que pertine ao dano moral, o valor fixado na decisão objurgada na
ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se desarrazoado para o
caso  concreto.  Na  verificação  do  valor  indenizatório,  devem  ser
observadas as circunstâncias de cada caso, entre elas a extensão do
dano, a gravidade da conduta ilícita, entre outros, reputando adequada
a redução para R$ 2.000,00  (dois mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,  REJEITADA  A  PRELIMINAR,  NO  MÉRITO,  DOU  PROVIMENTO  AO
APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Jackson Silva Henrique e Maria
de Fátima Silva Henrique (84/90), hostilizando sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da 5ª Vara Cível de Campina Grande que, nos autos da ação de indenização por danos
morais e materiais decorrentes de acidente de veículo  ajuizada por  José de Arimatéia
Cordeiro de Sousa, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os
apelantes a pagar em favor do apelado a importância de R$ 3.047,00 (três mil e quarenta
e sete reais), a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, tudo corrigido monetariamente e com juros de mora a contar da
data do acidente. Condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios na base de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

O  pleito  inicial  versa  sobre  acidente  automobilístico,  em  que  o  apelado
afirma  que,  em  novembro  de  2008,  quando  pilotava sua  motocicleta  na  cidade  de
Campina Grande,  foi  atingido  pelo  veículo  conduzido por  Jackson Silva  Henrique,  de
propriedade de sua genitora, Maria de Fátima Silva Henrique, ora apelantes,  tendo sido
submetido a intervenção cirúrgica pela fratura do tornozelo direito, causando-lhe prejuízos
materiais com a obtenção de medicamentos e reparos da motocicleta,  além do  abalo
moral.

Em sede de sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª
apelante, o magistrado de piso acolheu o pedido inicial com base no boletim de acidente
de trânsito que culpabiliza o 1º apelante, condenando-os ao pagamento da reparação
pelos danos morais e materiais, além dos honorários advocatícios.

Irresignados,  os  apelantes  interpuseram  a  presente  apelação  aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da 2ª apelante, proprietária do veículo. No mérito,
aduz que  o  boletim emitido  pelo  CPTRAN não  revela  claramente  a  culpabilidade  do
condutor  do  veículo,  afirmando  que  a  imprudência  do  motociclista  teria  causado  o
acidente. Por fim, requer, a reforma do julgado para afastar os danos materiais e morais
ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação imposta.

Às  fls.  103/106,  contrarrazões  ao  recurso  interposto,  pugnando pelo  seu
desprovimento.

A Procuradoria  de  Justiça  (fls.  113/114)  pugnou  pelo  prosseguimento  da
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irresignação recursal, deixando de se manifestar sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva

Pretende o  recorrente afastar a responsabilidade da 2ª apelada,  Maria de
Fátima Silva Henrique pelo suposto dano causado, alegando que o condutor do veículo,
Jackson  Silva  Henrique  seria  “maior  de  idade,  responsável  pelos  atos  da  vida  civil,
devendo apenas o mesmo figurar no polo passivo da ação”.

Não merece acolhida a alegação do apelante.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os
proprietários  e  condutores  dos  veículos  causadores  de  acidentes  de  trânsito  são
solidariamente responsáveis pelos danos causados,  inexistindo ilegitimidade passiva da
2ª apelante.

PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO  PROPRIETÁRIO  DO  VEÍCULO  CONDUZIDO  POR
TERCEIRO. O proprietário é solidariamente responsável pelos danos
causados pelo uso do seu veículo, ainda que conduzido por terceiro.
Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  234.868;  Proc.
2012/0201643-9;  SE;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Ari  Pargendler;  Julg.
02/05/2013; DJE 08/05/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL.  DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ATROPELAMENTO.  DONO  DE
AUTOMÓVEL.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "Em matéria
de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva
e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que
provoca o acidente,  pouco importando que o motorista não seja seu
empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso,
uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso
cria  a  responsabilidade  pelos  danos  causados  a  terceiros"  (REsp
577.902/DF,  Rel.  Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,  Rel.  P/  acórdão
ministra  nancy  andrighi,  terceira  turma,  julgado  em  13/06/2006)(...)
(STJ; AgRg-AREsp 287.935; Proc. 2013/0011812-0; SP; Quarta Turma;
Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/05/2014). 

 
No mesmo sentido vem decidindo este Tribunal:

(...) “o proprietário é solidariamente responsável pelos danos causados
pelo uso do seu veículo, ainda que conduzido por terceiro”. (…) (TJPB;
AC 0019632-83.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 03/12/2013; Pág.
11) 

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) A jurisprudência pátria consolidou-se
no  sentido  de  que  o  proprietário  deve  ser  responsabilizado,
independentemente de culpa, pelos prejuízos causados a terceiro pelo
seu  veículo.  (TJPB;  AI  200.2012.097933-7/001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;
DJPB 01/04/2013; Pág. 12)

Ante  o  entendimento  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva aventada.

Mérito

Inicialmente,  violando  o  princípio  da  dialeticidade  recursal, cumpre
esclarecer que o apelante menciona em parte do seu recurso fundamentos sem qualquer
correspondência fática com o caso em comento, abordando aspectos relacionados ao
seguro DPVAT de um acidente ocorrido em 29 de maio de 2004, sem concatenação lógica
entre o fundamento da decisão atacada e as razões do recurso apresentado, não se
conhecendo de tais argumentos.

Prosseguindo  pelas  razões,  o  apelante  cinge-se  a  refutar  o  boletim  de
acidente  de  trânsito  anexado  às  fls.  11/12  dos  autos,  alegando  que  não  existe
transparência no tocante a sua culpabilidade, ante a comprovação de que a motocicleta
desenvolvia  velocidade  incompatível  para  a  via,  caracterizando  a  imprudência  na
condução.

Na análise detida dos autos, constata-se que no dia 04/11/2008, por volta de
18:50h,  o  veículo  “pálio”,  placa  “KIA-3906PB”  conduzido  por  Jackson  Silva  Henrique
atravessou o cruzamento das ruas José de Alencar com Pedro V. Ribeiro – Bela Vista e
se colidiu com a motocicleta  “Honda CB200”, placa “KLT-2057”,  pilotada por José de
Arimatéia Cordeiro de Sousa, concluindo a perícia técnica que a via por onde trafegava a
motocicleta é superior a que trafegava o carro, em virtude das suas condições de tráfego.

O relatório  da  autoridade  policial  menciona  que sinalização  vertical  de
parada da rua por onde trafegava o carro  foi retirada pela ação de vândalos, restando
apenas uma sinalização horizontal de parada (faixa de retenção).  Prossegue afirmando
que a via de tráfego da moto possui pavimentação asfáltica, inclusive com maior volume
de trânsito e atendendo a uma linha de coletivos urbanos.

Destaque-se que a tentativa de descaracterizar o Boletim de Acidente de
Trânsito por parte dos apelantes não se funda em nenhuma prova hábil, mas apenas por
ilações.  Nessa  esteira,  deve  ser  lembrado  que requereu conjuntamente  com a  parte
autoral o julgamento antecipado da lide na audiência de conciliação, refutando produção
probatória, conforme se depreende à fl. 70.

Assim, evidenciada está a culpa do condutor do veículo “Pálio”, ora apelante,
no acidente de trânsito, tendo em vista que imprudentemente procedeu no cruzamento da
via sem a preferência necessária, atingindo a motocicleta que trafegava na preferencial,
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em  desconformidade  com  o  que  preceitua  o  art.  44  do  CTB1, revelando  o  nexo  de
causalidade entre a conduta comissiva e o resultado danoso.

Nesse sentido:

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS.  COMPROVAÇÃO.  DINÂMICA  DOS  FATOS.  COLISÃO
LATERAL.  CONDUTOR  PROVENIENTE  DE  VIA  SECUNDÁRIA.  VIA
PREFERENCIAL.  INVASÃO  DE  CRUZAMENTO.  INOBSERVÂNCIA DO
TRÂNSITO  PROVENIENTE  DA  VIA  PREFERENCIAL.  MANOBRA
IRREGULAR.  EVIDENCIADA.  RESSARCIMENTO  DOS  PREJUÍZOS.
CARACTERIZAÇÃO.  GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA.  IMPUGNAÇÃO.
REVOGAÇÃO. INCIDENTE. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. EXIGÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.  1.  A efetivação de manobra  de  transposição de
cruzamento  quando  o  condutor  deriva  de  via  secundária  reclama,  de
conformidade  com as  regras  de  experiência  comum e  com as  próprias
formulações  que  estão  impregnadas  no  Código  de  Trânsito,  redobrada
cautela, somente podendo ser consumada quando o condutor originário da
secundária se deparar com condições favoráveis para sua ultimação sem o
risco  de  interceptar  a  trajetória  dos  automóveis  que  transitam  pela
interseção proveniente da via preferencial (CTB, arts. 34 e 44) 2. Age com
culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, incorrendo, inclusive,
na  prática  de  ilícito  administrativo,  o  condutor  que,  derivando  de  via
secundária,  ingressa no cruzamento  sem atentar  para  as  condições  de
tráfego nele então reinantes, culminando com a intercepção da trajetória do
veículo  que  por  ele  transitava  de  forma  regular  por  derivar  da  via
preferencial,  vindo  a  colhê-lo  e  atingi-lo  (CTB,  art.  215).  3.  Aferida  a
culpabilidade do responsável pela produção do evento danoso e o nexo de
causalidade  enlaçando  o  sinistro  havido  aos  danos  dele  originários,
devidamente corroborado por laudo pericial técnico, assiste ao proprietário
do veículo colidido o direito  de forrar-se com o que despendera com a
recuperação do automotor, ante a implementação do silogismo delineado
pelo artigo 186 do Código Civil para que o dever de indenizar resplandeça.
4. A impugnação ao benefício da justiça gratuita, por versar sobre matéria
estranha  ao  objeto  do  conflito  de  interesses  aperfeiçoado  no  bojo  do
processo principal, reclama o manejo de instrumento processual específico
e adequado, que ensejará a instauração de incidente que fluirá de forma
autônoma e em apartado, não se afigurando juridicamente viável, portanto,
seu conhecimento quando formulado no bojo de contrarrazões recursais
(LAJ, arts. 4º e 7º). 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJDF;
Rec  2011.01.1.221603-6;  Ac.  844.493;  Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.
Teófilo Caetano; DJDFTE 02/02/2015; Pág. 140). 

Insta  esclarecer  que as  regras  atinentes  ao art.  29,  “c”  III  do  CTB2 são
específicas para cruzamentos sem qualquer tipo de sinalização, o que não ocorre no caso
dos  autos,  uma  vez  que  ainda  que  a  sinalização  vertical  tivesse  sido  subtraída  por
vândalos, a horizontal (faixa de retenção) permanecia indicando a preferencial.

1Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em
velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o
direito de preferência.
2Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
 (...)
 III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
(…)
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Ademais,  as  regras  de  trânsito  podem  ser  interpretadas  levando-se  em
consideração  as  experiências  e  peculiaridades  do  cenário  local,  ressaltando-se,  por
exemplo, a pavimentação asfáltica, o intenso fluxo de veículos, além do regular tráfego de
ônibus urbanos coletivos,  conforme relatado no Boletim de Acidente  de Trânsito  pela
autoridade policial. Assim já se pronunciou o Tribunal da Cidadania:

CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REGIME DE PREFERÊNCIAS
ENTREVEÍCULOS.  CRUZAMENTO.  AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO.  REGRA
DE  EXPERIÊNCIA.VALIDADE.  COMPORTAMENTO  DO  CONDUTOR.
INCREMENTO DE RISCO.RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE MAIOR
PORTE.  RECONHECIMENTO. 1.  Num  cruzamento  não  sinalizado,  em
princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o
art. 29, III, c do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos,
como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o
veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida,
independentemente  da  sinalização.(...)(STJ  -  REsp:  1069446  PR
2008/0139279-0,  Relator:  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:
20/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2011).

Para  condenação  de  valor  correspondente  à  indenização  por  danos
materiais  é  necessário  comprovar  o  efetivo  prejuízo  patrimonial  sofrido  a  ensejar  o
ressarcimento correspondente.

Às  fls.  42  e  43  consta  o  orçamento  dos  equipamentos  necessários  aos
reparos na motocicleta advindos da colisão, no importe de R$ 506,87 (quinhentos e seis
reais e oitenta e sete centavos) para os serviços e R$ 2.493,60 (dois mil quatrocentos e
noventa e três reais e sessenta centavos) das peças, totalizando R$ 3.000,47 (três mil
reais e quarenta e sete centavos). 

Desta forma, a manutenção da sentença vergastada quanto ao pedido de
indenização por danos materiais é a medida que julgo mais acertada.     

 
Passo à análise do recurso  dos apelantes que pretendem a  extinção  do

dano moral ou minoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o montante
fixado na sentença seria desarrazoado reparar os danos morais por eles cometidos.

No que diz respeito à indenização por danos morais, é oportuno trazer à
baila os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho, ao asseverar que:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,
interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do  individuo,
causando-lhe aflições,  angústias  e  desequilíbrio  em seu  bem-estar.
Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou  sensibilidade
exacerbada  estão  fora  da  órbita  do  dano  moral,  porquanto,  além  de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas
e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando
ações judiciais e busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
(grifo nosso).3

3 CAVALIEIRI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007 p 80.
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A indenização por dano moral, portanto, deve representar, para a vítima uma
satisfação  capaz  de  amenizar  o  sofrimento  suportado.  Desse  modo,  a  eficácia  da
indenização está na aptidão de proporcionar tal satisfação em justa medida, conforme o
princípio da proporcionalidade, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa
para a vítima e produza impacto suficiente no causador do mal, a fim de evitar que venha
a cometer novamente o ato ilícito causador do dano. 

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao
Ministro  Castro  Filho,  entendeu  que  “não  há  critérios  determinados  e  fixos  para  a
quantificação  do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto”.

A responsabilidade dos apelantes encontra-se configurada, já que presentes
o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ambos. Vê-se claramente o dano
causado ao apelado, ante a imprudência do condutor ao se aproximar do cruzamento sem
a preferência.

Nesse  diapasão,  constata-se  ainda  que  o  apelado  teve  seu  tornozelo
fraturado,  passando por  intervenção cirúrgica correcional,  permanecendo por  um bom
tempo em repouso para recuperação dos movimentos.

No  tocante  ao  quantum fixado  pelo  Juízo  singular,  porém,  entendo  que
assiste razão aos apelantes, quando pretendem a sua minoração. 

Com efeito, o valor fixado na decisão objurgada na ordem de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)  revela-se desarrazoado para o caso concreto. Na verificação do valor
indenizatório,  devem  ser  observadas  as  circunstâncias  de  cada  caso,  entre  elas  a
extensão do dano, a gravidade da conduta ilícita, entre outros.

Não  se  pode  indenizar  de  forma  irrisória,  para  que  não  transpareça  ao
ofensor não ter sua conduta reprimenda alguma, mais valendo continuar a praticá-la. De
outra senda, o quantum não deve figurar em tal monta a ponto de estimular aventuras
jurídicas,  sem  o  mínimo  de  consistência  jurídica,  objetivando  simplesmente  o
enriquecimento indevido. 

Entendo  como  suficiente  e  equilibrada  a  indenização  no  valor  de  R$
2.000,00 (dois mil reais), a qual serve para amenizar o sofrimento, tornando-se um fator
de desestímulo, a fim de que o ofensor não volte a praticar novos atos de tal natureza,
sem, contudo dar causa a locupletamento indevido.

Diante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade passiva  e dou
provimento  ao  recurso  apresentado  pelos apelantes,  para  minorar o  quantum
indenizatório  fixado  na  sentença  para  o  valor  de  R$  2.000,00  (dois mil  reais),
mantendo a decisão singular nos demais termos. 

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos,  Presidente  em
exercício.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Exmº.  Dr.  Ricardo  Vital  de
Almeida,  a Exmª.  Drª.  Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o Des.
José Ricardo Porto) e o Exmº. Sr. Des. Leandro dos Santos. Presente à sessão a Exmª.
Drª. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 31 de março de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR
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