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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS,  ESTÉTICOS E MORAIS. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EMERGENTES 
E  ESTÉTICOS.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  DANO 
MORAL.  VALOR  FIXADO.  INSUFICIÊNCIA. 
MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

–  Não  há  que  se  falar  em  danos  quando  inexiste 
comprovação  de  sua  ocorrência  e  nexo  de 
causalidade com o ato ilícito discutido nos autos.

–  Na  fixação  da  verba  indenizatória  moral, 
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da 
equidade, levando em conta as circunstâncias de cada 
caso,  devendo  respectivo  quantum corresponder  à 
lesão  e  não  a  ela  ser  equivalente,  porquanto 
impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa 
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equivalência.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em 
dar provimento parcial ao apelo.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Carla 
Martins Palmeira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 
da  Comarca  da  Capital,  fls.  297/306,  que  –  nos  autos  da  Ação  de 
Indenização  por  Danos  Morais,  Materiais,  Lucros  Cessantes  e  Dano 
Estético  por  ela  ajuizada  em  desfavor  de  Rosângela  Maria  Ramalho 
Romualdo  e  Renata  Ramalho  Siqueira  (litisdenunciada)  –  julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Isto  posto,  atendendo  ao  mais  que  dos  autos  consta  e, 

princípios de direito atinentes à espécie, rejeitada a preliminar 

suscitada,  ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial,  com 

fundamento no artigo 186, do Código Civil/2002 c/c art. 269, I 

do  CPC,  para  impor  às  demandadas,  ROSÂNGELA MARIA 

RAMALHO ROMUALDO E RENATA RAMALHO SIQUEIRA, 

solidariamente, a obrigação de pagar à autora indenização no 

valor de R$ 300,00 (trezentos  reais), por lucros cessantes, e R$ 

2.000,00 (dois mil reais), por danos morais, totalizando assim a 

quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).”

Em suas  razões,  fls.  307/324,  afirma  que  o  decisum 
carece de reforma tanto no concernente ao pronunciamento acerca dos 
danos  morais,  para  majorá-los,  (destacando,  inclusive,  que  “teve  sua  
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integridade física – e porque não dizer sua vida – sobremaneira atacada e posta  
em risco, diante da conduta desidiosa e irresponsável das apeladas”), quanto no 
que  tange  ao  reconhecimento  dos  danos  estéticos,  pontuando, 
relativamente  a  estes,  haver  comprovação  que  o  acidente  originou 
“diversas  cicatrizes  e  sequelas  no  corpo  da  apelante,  de  forma  a  gerar  a  
necessidade de cirurgia plástica para diminuir as marcas e queloides deixadas”.

Assegura que os  danos materiais devem ser fixados 
no valor de R$ 11.557,33 (onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 
trinta e três centavos), de acordo com a prova dos autos.

Pugna,  por  fim,  pelo  provimento  do  apelo,  para 
majorar o “quantum indenizatório concedido a título de DANOS MORAIS,  
dentro  dos  parâmetros  de  proporcionalidade,  razoabilidade  e  intento  sócio-
educativo da medida, bem como CONCESSÃO de indenização pelos DANOS  
ESTÉTICOS e DANOS MATERIAIS, perfazendo, nesse específico particular, a  
quantia de R$ 11.557,33 (Onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e  
três centavos), afora a manutenção da condenação pelos lucros cessantes alçados  
no importe de R$ 300,00 (Trezentos Reais)”.

Contrarrazões nas quais as apeladas pugnaram pelo 
desprovimento do apelo, fls. 344/349.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls. 
300/301-v.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora.

Inicialmente,  impende  consignar  que  o  comando 
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judicial data de setembro de 2013.

Adoto o relatório da decisão recorrida:

Ana Carla  Martins  Palmeira,  qualificada nos  autos,  por seus 

advogados  e  procuradores,  legalmente  constituídos  e 

habilitados, manejou a presente ação de Indenização de Danos 

Morais,  Materiais,  Estéticos  e  lucros  cessantes  causados  em 

acidente  de  veículo  em  desfavor  de  Rosângela  Ramalho 

Romualdo, também qualificada, aduzindo, em síntese, que no 

dia pelo que sofreu danos físicos decorrentes dos ferimentos 

decorrentes  da  colisão,  bem  assim  dano  material  devido  às 

despesas  em  medicamentos,  hospitalares  junto  à  Unimed 

Campina Grande e lucros cessantes, inerentes ao afastamento 

de sua atividade laboral.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo o benefício da 

justiça gratuita, a procedência do pedido para a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais, 

morais  e  lucros  cessantes,  fls.  02/08.  Acostou  ao  feito 

documentos de fls. 09/35.

Indeferida  a  tutela  antecipada  perseguida  (fls.  38/40), 

regularmente citada, a ré apresentou contestação, suscitando, 

em sede preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, por ser 

parte  ilegítima  para  figurar  na  lide  e  denunciou  Renata 

Ramalho  Siqueira,  esta  a  condutora  do  veículo  naquela 

oportunidade.

No mérito, rebateu todos os argumentos expostos na exordial, 

sustentando que os valores lançados pela promovente inerentes 

aos  danos  materiais  e  os  lucros  cessantes,  não  refletem  a 

realidade.  Requereu  a  concessão  da  justiça  gratuita  e  a 

improcedência do pedido, fls. 55/67. Juntou documentos de fls. 
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68/71.

Réplica  de  fls.  73/76,  regularmente  citada,  a  denunciada 

ofereceu  contestação  às  fls.  138/143,  sem  suscitar  questões 

preliminares. No mérito, rebateu as alegações da promovente e 

requereu a concessão da justiça gratuita e a improcedência do 

pedido inicial, fls. 138/143.

O  feito  foi  devidamente  julgado  às  fls.  199/208,  sendo 

interposta  apelação  pela  parte  demandante  e  através  do 

Venerando  Acórdão  (fls.  288/294),  foi  dado  provimento  ao 

recurso  para  anular  a  sentença  para  a  apreciação  do  dano 

estético pleiteado na peça vestibular.

Em seguida, vieram os autos conclusos para nova decisão.

DANOS MATERIAIS (EMERGENTES).

A insurgente  alega  que  sofreu  prejuízo  patrimonial 
com as seguintes despesas:

1. Medicamentos – R$ 299,75 (Duzentos e noventa e nove reais 

e setenta e cinco centavos);

2.  Co-participação  Unimed  –  10.117,58  (Dez  mil  cento  e 

dezessete reais e cinquenta e oito centavos);

3. Acompanhante de enfermo – 1.140,00 (Mil cento e quarenta 

reais); 

Contudo,  não demonstrou que os  medicamentos  de 
fls. 25/27 foram necessários e/ou utilizados para tratar de enfermidades 
causadas pelo acidente.
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Quanto  aos  supostos  gastos  com  “Co-participação  
Unimed”,  fls.  30/32,  respectivos  Extratos  de Utilização por Beneficiário 
não comprovam efetivo desembolso dos valores ali constantes, além do 
mais,  referidos  documentos  não  comprovam  sequer  ter  havido  co-
participação na utilização do plano de saúde.

Relativamente  aos  supostos  gastos  com 
“Acompanhante de enfermo”, fls. 27/29, não há demonstração de qualquer 
ligação entre a dita despesa e o acidente.

Assim sendo, não há que se falar em indenização por 
danos materiais emergentes, já que a recorrente não se desincumbiu do 
ônus que lhe competia (art. 333, inc. I, CPC/73).

DANOS ESTÉTICOS.

Em  que  pese  asseverar  existir  “diversas  cicatrizes  e  
sequelas no corpo da apelante, de forma a gerar a necessidade de cirurgia plástica  
para diminuir as marcas e queloides deixadas”, não existe no feito qualquer 
prova  a  respeito,  muito  menos  de  que  alegados  danos  têm 
correspondência com o acidente narrado na inicial.

Portanto,  a  decisão  de  primeiro  grau  não  merece 
reforma no que concerne a improcedência do pedido de indenização por 
danos estéticos.

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Na  instância  a  quo,  restou  caracterizada  a 
responsabilidade  das  recorridas  pelo  danos  causados  à  autora  em 
decorrência do acidente de trânsito, inclusive os morais, fixados em R$ 
2.000,00 (dois mil reais).

A fixação do valor a ser pago, para essa finalidade, 
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funda-se em um juízo de razoabilidade, com vistas a evitar distorções do 
direito à indenização, de modo a impedir que se defira um valor irrisório 
para um dano considerável ou vice versa.

A verba compensatória deve ter um caráter de sanção 
ao causador do dano, sendo mister, por outro lado, que constitua uma 
forma de satisfação da vítima.

Inexistindo outra forma de determinação que não o 
arbitramento, o montante a compensar o dano moral fica a critério do 
julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a 
moderação,  as  condições  da  parte  ré  em suportar  o  encargo  e  a  não 
aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, 
ao princípio da proporcionalidade.

Destarte, atento às circunstâncias de fato e de direito, 
tenho que a  importância  fixada em primeiro  grau é  insuficiente,  pois 
trata-se de acidente de trânsito que pôs em risco a vida da insurgente.

Sendo  assim,  compreendo  ser  razoável  e 
proporcionalmente suficiente para compensar o dano moral suportado 
pela demandante a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com  essas  considerações,  dou  PROVIMENTO 
PARCIAL ao recurso, tão somente para majorar o quantum indenizatório 
moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 14 
de junho de 2016, conforme Certidão do julgamento de f. 368, o Exmo. 
Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Participaram  do  julgamento,  além  desta 
relatora,  o Exmo. Dr.  Marcos Willian de Oliveira (juiz convocado para 
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substituir o Exmo.  Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides) e o Exmo. 
Des.  José  Aurélio  da  Cruz. Presente  à  sessão,  a  Dra.  Ana  Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça convocada.  

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 20 de junho de 
2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      R E L A T O R A
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