
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 029220-17.2010.815.2001 - 17ª Vara Cível da Capital
Relator : Ricardo Vital de Almeida – juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides 
Apelante : Leonardo Gomes da Silva
Advogado : Ricardo Freitas do Amaral Franca                
Apelado       : Hugo Alves da Silva Filho
Advogado    : Caius Marcellus de Lacerda e Cicero Pereira de Lacerda Neto                 

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  ACIDENTE  DE 
TRÂNSITO  —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  — 
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVIDO  — 
RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE — DEVER DE 
INDENIZAR  —  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  — 
COMPROVAÇÃO  —  MONTANTE  PROPORCIONAL 
AO  DANO  —  TERMO  INICIAL  DA  CORREÇÃO 
MONETÁRIA  DOS  DANOS  MORAIS  —  DATA  DO 
ARBITRAMENTO — PROVIMENTO PARCIAL.

—Restando  incontroverso  a  invasão  da  pista  preferencial,  
provocando  colisão  com motocicleta  que  trafega  na  sua  mão  de  
direção, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar.  
(TJMT;  APL 156406/2013;  Primavera do Leste;  Rel.  Des.  Carlos  
Alberto Alves da Rocha; Julg. 30/07/2014; DJMT 06/08/2014; Pág.  
60 )

— (...)Sobre a indenização a título de dano moral incidem juros de  
mora  da  data  do  evento  (Súmula  nº  54  do  stj)  
e correção monetária do momento do arbitramento (Súmula nº 362  
do  stj),  mantendo  irretocáveis  os  demais  capítulos  da  sentença.
(TJPB;  APL  0001106-80.2010.815.0251;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças Morais Guedes;  
DJPB 17/09/2014; Pág. 18) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.
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ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de 
Justiça do Estado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Leonardo Gomes da 
Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 17ª Vara Cível da Capital (fls.136/143), 
proferida  na  ação  de  indenização  decorrente  de  acidente  de  veículo,  que  julgou 
procedente o pedido inicial para condenar o promovido por danos morais no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos materiais no valor de R$ 24.036,00 (vinte e quatro 
mil  e trinta seis reais),  atualizados da data do evento danoso, acrescidos de juros de 
mora. Condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o 
valor da condenação.

O  apelante,  nas  razões  recursais  de  fls.  145/149,  alega,  em 
síntese,  que  a  responsabilidade  do  acidente  não  lhe  deve  ser  atribuída  diante  da 
inexistência de provas. Afirma que o boletim de acidente de trânsito apenas descreve o 
fato, não aponta o culpado. Ao final, pleiteia pela reforma da sentença.

Contrarrazões  interpostas  às  fls.158/161,  pugnando  pelo 
desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 166/168, opinou 
pelo desprovimento do recurso.

                                      É o relatório. 

VOTO

O autor alega que em 13 de junho de 2010 trafegava na BR 101 
no seu veículo Volkswagen Gol 1.0, cinza, ano 2008, no sentido João Pessoa – Maceió. 
Foi surpreendido com o surgimento inesperado do caminhão da marca Volkswagen, 
modelo  VW/15,  cor  branca,  ano  2009  de  propriedade  do  reú,  mas  estava  sendo 
conduzido por Luidson José Freitas de Almeida.

 
Afirma, conforme boletim de acidente de trânsito (fl.19), que o 

automóvel do recorrido teria, sem sinalização, cruzado a pista para acessar o trevo da 
Rodovia PE 177, interceptando o curso normal do tráfego do demandante e provocando 
o acidente.

O  acidente,  além  de  ter  destruído  o  carro  do  promovente, 
causou-lhe diversas lesões de natureza grave e danificou o instrumento de trabalho do 
autor, que é saxofonista (fl.16).

O promovido,  por  sua  vez,  alegou que  o laudo não  aponta  o 
culpado pelo acidente, apenas descreve o ocorrido. Segundo o réu, não há provas que o 
acidente  se  deu  por  culpa  sua.  Afirma,  ainda,  que  a  falta  de  atenção  do  autor,  a 
velocidade e a chuva foram fatores que colaboraram para a colisão.  
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Decidindo a questão,  o magistrado  a quo  julgou parcialmente 
procedente  o  pedido  para  condenar  o  promovido  a  pagar  ao autor  a  quantia  de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e o valor de R$24.036,00, a título de 
danos materiais,  atualizados  desde a  data  do evento,  acrescidos  de juros  de mora  e 
corrigidos  monetariamente  pelo  índice  oficial  da  medida  da  inflação  à  época  do 
pagamento. Condenou, ainda, o promovido ao pagamento de honorários advocatícios 
fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Pois bem, não assiste razão ao promovido/recorrente.

Ao contrário do que afirma o recorrente, o boletim de acidente 
de trânsito não apenas descreve o acidente, mas informa, a partir do levantamento feito 
no local,  a trajetória de cada veículo para, assim, reconhecer-se  o responsável pelo 
ocorrido.

In  casu,  o  laudo  da  Polícia  Rodoviária  Federal  é  bastante 
elucidativo,  pois  conclui  que “o V2 (veículo  do recorrente)  ao tentar  cruzar  a  pista 
contrária para acessar o trevo da rodovia PE177, foi colidido transversalmente pelo V1 
(veículo do autor) que seguia o fluxo.” (fl.19). Veja-se que não há dúvidas de que o 
veículo do autor (V1) seguia o fluxo normal na sua via, quando o caminhão (V2) cruzou 
a pista para acessar o trevo, atravessando a pista e impedindo o curso normal do  veículo 
do autor, conforme se observa no croqui à fl.18.   

Neste sentido, é evidente a responsabilidade do veículo V2 pelo 
acidente  que causou danos ao veículo V1, ao condutor  e  ao seu objeto de trabalho 
enquanto músico.

No que concerne ao dano material,  a sua fixação dependeu da 
análise de vários orçamentos colhidos para o conserto do veículo. Sito é, com base no 
valor do menor orçamento (fl.46), foi fixado o dano material no valor de R$ 24.036,00 
(vinte e quatro mil e trinta e seis reais).

Ora, pelas fotografias acostadas ao autos (fls.23/30), percebe-se 
que o veículo foi bastante danificado e, obviamente, um conserto desse porte suplanta, e 
muito, o valor de revenda do veículo (notadamente em se tratando de um veículo gol 1.0 
ano 2008),  não sendo motivo para o apelante  alegar  que deveria permanecer  com o 
veículo,  pois  estaria  comprando-o do promovente.  Na verdade,  a  sua tentativa  é  de 
eximir-se da responsabilidade pelos danos causados ao autor/recorrido.

Em relação  ao  dano  moral,  consistente  no  abalo  psicológico 
derivado de acidente ao qual não deu causa, afigura-se devida a condenação do apelado, 
todavia, como não houve pedido de redução do montante, deve ser mantido o valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), para ressarcir o promovente pelo abalo psicológico, pelas 
lesões sofridas no acidente e pela impossibilidade de retornar às suas atividades.

Neste sentido, vejamos:
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49660586 -  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 
IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR. 
CULPA  PRESUMIDA  DO  EMPREGADOR.  DANOS 
MATÉRIAIS.  APURAÇÃO  EM  LIQUIDAÇÃO.  LUCRO 
CESSANTE.  NÃO  CONFIGURADO.  PENSÃO  MENSAL. 
INDEVIDA. DANO FÍSICO  ABARCADO 
PELO DANO ESTÉTICO. DANO MORAL.  PRESUNÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA. 1.Age  com 
imprudência  o  condutor  de veículo que,  pretendendo  convergir  à 
esquerda em uma via de mão dupla,  não aguarda alinhado ao lado 
direito  da  pista  para  efetuar  a  manobra  com  segurança,  em 
desobediência ao art. 37, do CTB. 2.No caso, condutor do caminhão 
iniciou  a  manobra  de  conversão  à  esquerda  sem  observar  o 
motociclista  que  vinha  em sentido  contrário  na  via  e  que,  não 
tendo como evitar, colidiu na lateral do veículo pelo lado oposto ao 
do  motorista. 3.O dano material deve  abarcar  as  despesas  com  o 
reparo  da  motocicleta,  as  despesas  médico-hospitalares, 
fisioterapêuticas de com medicamentos necessários ao tratamento até 
a  efetiva  recuperação  da  vítima acidente para  exercer  atividade 
remunerada,  ainda  que  de  outra  natureza.  4.Para  condenação  em 
lucros cessantes, é preciso comprovação da efetiva existência destes, 
não  bastando  mera  expectativa.  5.In casu,  é  também  indevido  o 
pensionamento mensal,  porquanto a lesão sofrida não incapacitou a 
vítima de exercer atividade remunerada, tendo limitado a atividade de 
pedreiro e outras afins, que não era a principal atividade exercida pelo 
apelante,  que  declarou  ser  porteiro  de  condomínio.  6."As  sequelas 
físicas  decorrentes do ato ilícito,  mesmo que não sejam visíveis  de 
ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da 
vítima,  certamente  provocam  intenso  sofrimento.  Desta  forma,  as 
lesões  não  precisam  estar  expostas  a  terceiros  para  que  sejam 
indenizáveis,  pois  o  que  se  considera  para  os  danos  estéticos  é  a 
degradação da integridade física da vítima, decorrente do ato ilícito". 
Precedente  do  STJ.  7.Embora  seja  admitida  a  indenização 
por dano físico e estético separadamente, no caso vertente isto não é 
possível, pois o dano físico está abarcado pelo dano estético, uma vez 
que  a  sequela  física  decorrente  do  ato ilícito não  é  visível,  não 
repercutindo  na  aparência  da  vítima.  8.Recurso  parcialmente 
provido. (TJES; APL 0006332-72.2010.8.08.0021; Primeira Câmara  
Cível;  Relª  Desª  Janete  Vargas  Simões;  Julg.  29/07/2014;  DJES  
12/08/2014)

 
52197040 -  INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE  TRÂNSITO. 
CULPA  COMPROVADA DANO MATERIAL EXISTENTE. 
CULPA  CONCORRENTE  AFASTADA. DANO MORAL. 
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO. Restando 
incontroverso a invasão da pista preferencial, provocando colisão 
com motocicleta que trafega na sua mão de direção, é patente a 
culpa, gerando a responsabilidade de indenizar.  O dano material é 
devido,  visto  que  restou  devidamente  comprovado  pela  vítima, 
carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum. 
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A  ocorrência  de acidente,  por  si  só,  somente 
configurando dano material ao veículo,  não  enseja  de  plano  a 
indenização  por dano moral,  sendo  indispensável  que  se  evidencie 
uma possibilidade de lesão aos sentimentos íntimos da parte que se diz 
lesada.  A  lesão  resultante  do acidente de  trânsito  gera  na  vítima 
sofrimento  e  abalo moral que  fogem  a  normalidade, 
configurando dano moral passível  de  indenização.  A  indenização 
arbitrada que se  mostra  capaz de atender  as  condições  pessoais  de 
quem  suportou  o dano,  o  caráter  pedagógico/punitivo,  não  sendo 
considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do 
outro, deve ser mantida na íntegra. Na indenização, quanto a correção 
monetária aplica-se a Súmula nº 362 e os juros a Súmula nº 54, do 
stj. (TJMT; APL 156406/2013; Primavera do Leste; Rel. Des. Carlos  
Alberto Alves da Rocha; Julg. 30/07/2014; DJMT 06/08/2014; Pág.  
60 )

Neste sentido, patente a responsabilidade do réu pelo acidente 
que  ocasionou  os  danos  sofridos  pelo  promovente.  Mantidos,  portanto  os  valores 
fixados  a  título  de indenização  por  danos  morais  (R$ 10.000,00  –  dez  mil  reais)  e 
materiais (R$ 24.036,00 – vinte e quatro mil e trinta e seis reais). 

No entanto,  uma  ressalva  há que  ser  feita  no concernente  ao 
termo inicial  da correção  monetária.  É que  a  magistrada  a quo  condenou o réu ao 
pagamento  de danos  morais  e  materiais  atualizados  desde a  data  do evento danoso, 
contudo a correção monetária dos danos morais deve iniciar a partir da data da sentença 
que fixa o valor indenizatório, conforme súmula 362 do STJ.

Sendo assim, na sentença, deveria a magistrada a quo ter posto a 
correção monetária  dos danos morais  com termo inicial  da data do arbitramento,  ou 
seja, da data em que foi proferida a sentença, e não da data do evento danoso. 

Assim,  deve  ser  modificado  o  termo  inicial  da  correção 
monetária dos danos morais arbitrados. Senão vejamos:

 
56065769 - APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO  COM  DESCONTOS  MENSAIS  DA 
APOSENTADORIA  RECEBIDA  PELO  AUTOR  MEDIANTE 
USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  DILIGÊNCIA  DA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA.  COMPROVAÇÃO 
DO NEXO CAUSAL ENTRE O ATO E RESULTADO LESIVO. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA,  EXIMINDO-SE  DO  DEVER  DE  INDENIZAR 
SOMENTE  NA  HIPÓTESE  DE  CULPA  EXCLUSIVA  DO 
CONSUMIDOR  OU  DE  TERCEIRO.  DANO  MORAL 
DECORRENTE  DO  PRÓPRIO  FATO.  PRESTAÇÃO 
INDENIZATÓRIA.  QUANTUM  EXACERBADO. 
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR 
DE  SERVIÇO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  FORMA 
SIMPLES.  ELEMENTO  DE  ATUALIZAÇÃO  DA 
PRESTAÇÃO.  FIXAÇÃO DE  OFÍCIO.  REFORMATIO  IN 
PEJUS.  PROVIMENTO  PARCIAL. A  instituição  financeira  que 
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permitiu  a  abertura  de  conta-corrente  com  documento  falso,  agiu 
negligentemente,  devendo,  dessa  forma,  responder 
pelos danos causados  ao  titular  dos  documentos.  O  fornecedor  do 
serviço responde independentemente de culpa pelo serviço defeituoso 
prestado  ao  consumidor,  que  corresponde  ao  modo  de  seu 
fornecimento,  e só terá a responsabilidade excluída na situação em 
que o defeito inexiste ou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor 
ou de terceiro. O dano moral se consubstancia pela comprovação do 
próprio fato,  independentemente  da  prova de resultado  material.  O 
quantum  indenizatório  arbitrado,  considerando  os  aspectos  do  ato 
ilícito, está dentro dos parâmetros relativos à compensação da vítima e 
ao  aspecto  compensatório,  desestimulando  a  prática  de  atos 
semelhantes ausente a má-fé do prestador do serviço pela cobrança 
das  prestações  na  forma  pactuada  no  contrato,  a  restituição  das 
parcelas descontadas do consumidor será de forma simples, restando 
afastada a configuração da hipótese do parágrafo único do art. 42, do 
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Os  juros  de  mora  e 
a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo 
que  aplicar,  alterar  ou  modificar  seu  termo  inicial, de  ofício,  não 
configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Posto isso, 
dou provimento parcial ao apelo para reformar o capítulo da sentença 
relativo  à  repetição  do  indébito  em  dobro,  determinando  que  as 
parcelas descontadas da aposentadoria do apelado sejam restituídas de 
forma simples, incidindo juros de mora e correção monetária a partir 
do  respectivo  desconto  (súmulas  nº  54  e  43  do  stj).  Sobre  a 
indenização a título de dano moral incidem juros de mora da data 
do evento (Súmula nº 54 do stj) e correção monetária do momento 
do arbitramento (Súmula nº 362 do stj), mantendo irretocáveis os 
demais  capítulos  da  sentença.(TJPB;  APL  0001106-
80.2010.815.0251; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª  
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 17/09/2014; Pág. 18 

Ex  positis, PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO 
DETERMINANDO COMO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, 
A DATA DO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS, A TEOR DA SÚMULA 
362 DO STJ. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida 
(relator),  juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides,  o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, e a Exma.  Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, promotora 
de justiça convocada.

João Pessoa, 24 de março de 2015.

Ricardo Vital de Almeida
   Juiz convocado/Relator
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