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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0050086-12.2011.815.2001.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des.  Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Priscila Pessoa Meira.
ADVOGADO: Hilton Hril Martins Maia.
APELADO: Vamberto Leonardo Bezerra.

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM O
CONSERTO  DO  VEÍCULO  E  COM  O  ALUGUEL  DE  CARRO  RESERVA.
INDENIZAÇÃO  PELOS  DANOS  EXTRAPATRIMONIAIS  SUPOSTAMENTE
SOFRIDOS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA
AUTORA. DANOS  MORAIS. INOCORRÊNCIA.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA OU MORAL
DA  VÍTIMA.  ÔNUS  DO  AUTOR.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  I,  DO
CPC/2015.  DANOS  MATERIAIS.  ALUGUEL  DE  CARRO  RESERVA
DURANTE  O  PERÍODO  EM  QUE  O  VEÍCULO  AVARIADO  ESTAVA  NO
CONSERTO.  MERAS  ALEGAÇÕES.  AUTORA  QUE  NÃO  COLACIONOU
QUALQUER  DOCUMENTO  QUE  DEMONSTRASSE  A  EXISTÊNCIA  DA
LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DESPROVIMENTO
DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.  Nos  acidentes  de  trânsito  presume-se  a  existência  de  dano  moral  quando  resta
comprovada a violação à integridade física da vítima, tendo em vista que, nesses casos, o
abalo na esfera extrapatrimonial do indivíduo é indiscutível, caso contrário, o dano por ele
suportado deve ser comprovado.

2. “A concessão de indenização por danos materiais está condicionada à demonstração do
prejuízo concreto experimentado, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (TJMG; APCV
1.0702.05.218494-3/001;  Rel.  Des.  Edison  Feital  Leite;  Julg.  11/06/2015;  DJEMG
19/06/2015).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0050086-12.2011.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  Priscila  Pessoa
Meira e Apelado Vamberto Leonardo Bezerra.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe
provimento. 

VOTO.

Priscila Pessoa Meira interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 24/27, nos autos  da Ação de
Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  por  ela  ajuizada em  desfavor de
Vamberto  Leonardo  Bezerra,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,
condenando  o  Apelado  ao  pagamento  da  quantia  de  R$  1.222,00,  como
ressarcimento  pelos  danos  materiais  ocasionados  ao  veículo  da  Apelante,  em
decorrência do acidente de trânsito em que se envolveram, julgando, por outro lado,



improcedente a parte do pedido que objetivava uma indenização por danos morais,
condenando  as  partes  reciprocamente  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
compensando os honorários sucumbenciais.

Em suas razões, f. 29/34, afirmou que o acidente de trânsito lhe ocasionou
transtornos desproporcionais, prejudicando sua rotina de trabalho e também familiar,
aborrecimentos que sustenta serem aptos a ensejar uma reparação extrapatrimonial.

Asseverou  que,  em  virtude  da  impossibilidade  de  utilização  de  seu
automóvel quando estava no conserto, teve que arcar com o aluguel de um carro
reserva, no valor de R$ 100,00, durante o período de quinze dias, gastos que alega
não terem sido considerados pelo Juízo no momento de arbitramento da indenização
por danos materiais.

Pugnou pelo provimento da Apelação e reforma da Sentença, para que o
pedido seja julgado totalmente procedente.

O Apelado não apresentou Contrarrazões ao Apelo.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 40/42, sem manifestação sobre
o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  a  Apelante
beneficiário  da  gratuidade  judiciária,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade, dele conheço.

Na esteira da jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, nos casos de
acidente  de  trânsito,  presume-se  a  existência  de  dano  moral  quando  resta
comprovada a violação à integridade física da vítima, tendo em vista que, nesses
casos, o abalo na esfera extrapatrimonial do indivíduo é indiscutível1.

1 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  Na  sentença
restou reconhecida sem efeito a distribuição da reconvenção, considerando-se as postulações feitas
como  pedidos  contrapostos  do  requerido,  com  fundamento  no  artigo  278,  §1º,  do  código  de
processo civil de 1973. Da culpa. Invasão de preferencial pelo réu e excesso de velocidade por
parte do veículo de propriedade da autora comprovados. Culpa concorrente caracterizada. Danos
materiais. Comprovada a ocorrência dos danos materiais por ambas as partes (fls. 27/28, 34/35 e
76/78), correta a determinação de reparação, observada a culpa concorrente.  Danos morais não
configurados.  O  requerido  sofreu  apenas  escoriações  leves,  sem  gravidade,  o  que  não
configura dano moral suscetível de indenização. À unanimidade, não conheceram da preliminar,
deram parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu. (TJRS;
AC 0086441-18.2016.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Katia
Elenise Oliveira da Silva; Julg. 27/04/2016; DJERS 06/05/2016)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.  DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA  DE LESÕES QUE JUSTIFIQUEM  A INDENIZAÇÃO.  TRANSTORNOS E
ABORRECIMENTOS  DECORRENTES  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  QUE  NÃO
PASSAM  DE  DISSABORES. PRECEDENTES  JURISPRUDÊNCIAIS.  SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante do exposto,
decidem os  Juízes  Integrantes  da  1ª  Turma Recursal  Juizados Especiais  do  Estado do  Paraná,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para o fim de afastar os danos morais, mantendo-
se no mais a sentença tal como lançad (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0011588-41.2014.8.16.0018/0 -
Maringá - Rel.: Liana de Oliveira Lueders - - J. 12.08.2015)



In casu, a Autora, ora Apelante, não comprovou a existência de dano na sua
esfera extrapatrimonial, inexistindo qualquer indício de prova de que tenha sofrido
dano em sua integridade física ou moral, o que poderia ter feito com a comprovação
de que deu entrada em hospital, atestado médico, ou mesmo notas fiscais de compras
de medicamentos.

O dano moral não pode ser mitigado a tal ponto, que meros aborrecimentos e
transtornos da vida em sociedade possam resultar na sua configuração, sob pena de
banalizar  um  instituto  que  foi  criado  com  o  objetivo  de  proteger  o  indivíduo
efetivamente violado na sua integridade moral e física.

A Apelante, portanto, não logrou êxito em comprovar a existência de dano a
justificar a reparação postulada, não se desincumbindo do ônus da prova, previsto no
art.  373,  I,  do Código de  Processo Civil/2015,  pelo  que  a  Sentença  não merece
reparos nesse ponto.

A concessão de indenização por danos materiais também está condicionada à
demonstração do prejuízo  concreto  experimentado,  consoante  os  precedentes  dos
Tribunais  de Justiça2,  e,  no caso destes  autos,  a  Apelante apenas  demonstrou os

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS  -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO OCORRÊNCIA DE LESÕES GRAVES - AUSÊNCIA
DE  DANO  A  ENSEJAR  O  DEVER  DE  REPARAÇÃO -  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA  -
SENTENÇA  MANTIDA. Não  obstante  a  ocorrência  do  acidente  de  trânsito,  para  que  se
configure o dever de indenizar deve restar comprovado o dano sofrido, e, diante do conjunto
probatório dos autos,  não há que se falar em indenização por danos morais.  (TJMG; AC
10188110010652001;  Décima  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Wanderley  Paiva;  Julg.
10/07/2014; DJe 21/07/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  ENVOLVENDO  DOIS  VEÍCULOS.
COLISÃO  NA  TRASEIRA.  AUTOMÓVEL  PROJETADO  PARA  FORA  DA  PISTA  DE
ROLAMENTO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. Caso em que a vítima não resultou
com  lesões  corporais.  Em  que  pese  tivesse  o  autor,  à  época,  76  anos  de  idade,  e  mesmo
considerando a violência do acidente,  dele não advieram conseqüências  outras  além dos danos
materiais no veículo. A par do susto e do transtorno causados pelo sinistro, o propalado dano
moral não pode ser presumido. Jurisprudência da câmara que, de forma objetiva, vincula,
como  regra,  a  ocorrência  do  dano  moral  à  esfera  dos  danos  corporais  APELAÇÃO
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70055461065, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 15/08/2013)

2 ACIDENTE DE TRÂNSITO.  IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. APELO DO
AUTOR. […] Danos materiais. Não comprovação. Os danos materiais consolidados já ao tempo
da propositura da ação devem ser comprovados documentalmente na petição inicial. Ausente
prova do alegado dano, indefere-se a pretensão de ressarcimento. […] (TJSC; AC 2015.065013-
1; Braço do Norte; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg.
08/03/2016; DJSC 17/03/2016; Pág. 303)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  DIREITO  PROCESSO  CIVIL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  REPARAÇÃO CIVIL.  DEVER DE INDENIZAR.  PRESSUPOSTOS AUSENTES.
ÔNUS  DA  PROVA.  NÃO  ATENDIMENTO  PELO  AUTOR.  DANO  MATERIAL.  NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. […]
3. A sistemática processual vigente (CPC, art. 333, I) impõe ao autor provar a existência de fato
constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desonerara. 4. A não demonstração da dinâmica do
acidente de trânsito e suas causas assim como a conduta ilícita da parte requerida com a violação dos
deveres de cuidado esculpidos no código de trânsito brasileiro afastam a aplicação dos arts. 186 e do
art. 927, ambos do Código Civil. 5. Danos materiais devem ser limitados aos gastos efetivamente
comprovados. 6.  Recurso  conhecido  e  não  provido.  Sentença  mantida.  (TJDF;  Rec
2013.05.1.012101-7;  Ac.  924.142; Primeira Turma Cível;  Rel.  Des.  Romulo de Araujo Mendes;
DJDFTE 16/03/2016; Pág. 144)



gastos  com o  conserto  do  veículo,  f.  15,  orçado  em R$  1.222,00,  deixando  de
apresentar  qualquer  documento  referente  à  suposta  locação  de  um carro  reserva,
conforme  alegado,  razão  pela  qual  não  há  como  imputar  ao  Apelado  a
responsabilidade pelo ressarcimento pleiteado, como acertadamente decidiu o Juízo.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

APELAÇÃO CÍVEL.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU -INOBSERVÂNCIA DO
ARTIGO  38  DO  CTB.  DANO  MATERIAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  DANOS  ESTÉTICOS.
OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
JUROS  MORATÓRIOS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ALTERAÇÃO  DE  OFÍCIO.  […]  A
concessão de indenização por danos materiais está condicionada à demonstração do prejuízo
concreto experimentado, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Para que haja dedução no
valor  dos  danos  materiais  em razão  do  recebimento  do  seguro  DPVAT,  tal  condição  deve  ser
comprovada.  A  indenização  a  título  de  danos  morais  e  estéticos  tem  função  compensatória  e
punitiva. A primeira, compensatória, deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e das
condições  pessoais  da  vítima.  A  finalidade  punitiva,  por  sua  vez,  tem  caráter  pedagógico  e
preventivo,  pois  visa  desestimular  o  ofensor  a  reiterar  a  conduta  ilícita.  A fixação  do  quantum
indenizatório deve ser feita com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, devendo ser
suficiente  para  compensar  o  dano  e  a  injustiça  que  a  vítima  sofreu,  proporcionando-lhe  uma
vantagem,  com  a  qual  poderá  atenuar  parcialmente  seu  sofrimento.  (TJMG;  APCV
1.0702.05.218494-3/001; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 11/06/2015; DJEMG 19/06/2015)


