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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL – nº. 0002960-48.2013.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Aline de Oliveira Martins – Adv.: José Lamarques de Medeiros

Apelado: Jailton Chaves da Silva, advogando em causa própria 

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS –  ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – 
ALBAROAMENTO  DE  VEÍCULOS  – 
PROFERIMENTO DE PALAVRAS INJURIOSAS – 
OFENSA À HONRA E À MORAL DO APELADO – 
DANO  MORAL  CARACTERIZADO  - 
INDENIZAÇÃO  FIXADA  OBEDECENDO  OS 
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE  –  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO  APELO.
Na  fixação  da  indenização  há  de  se 
observar os critérios de proporcionalidade e 
razoabilidade entre o ato ilícito e os danos 
sofridos.

 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 apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  Aline  de 
Oliveira Martins, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara 
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande-PB,  que  nos  autos  da  Ação  de 
Reparação por Danos Morais e Materiais, manejada por Jailton Chaves da 
Silva, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial. 
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Nas razões recursais (fls. 75/79), alega a apelante que 
o apelado manejou a ação acima mencionada devido a um acidente de 
trânsito envolvendo os veículos das partes.  

  
Alega  ainda  que,  o  apelado  durante  a  instrução 

processual não produziu qualquer tipo de prova, contra a apelante.

Aduz  que,   a  única  prova  constante  nos  autos  é  o 
relato de um policial militar que não possui fé de ofício.

No final pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls.83/85. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  não  emitiu  parecer  por 
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção 
ministerial. (fls. 91/93)

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  o  apelado  ingressou 
com Reparação por Danos Morais, contra a apelante, buscando reparação 
por ter a sua honra ofendida, devida as agressões verbais,  manejadas 
pela apelante, após um acidente de trânsito, envolvendo os veículos das 
partes.

 
Analisando  os  autos  observo,  que  a  apelante  e  o 

apelado se envolveram em um acidente de trânsito que provocou avarias 
nos veículos de ambos na cidade de Campina Grande-PB em 21/11/2012.

Às  fls.  21/22,  contam  cópias  de  um  Termo 
Circunstanciado de Ocorrência, onde consta como comunicante o Sargento 
da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Francisco Lázaro Moreira e como 
acusada  a  apelante  (Aline  de  Oliveira  Martins)  de  onde  se  extrai  o 
seguinte:
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“HISTÓRICO: Que  hoje,  por  volta  02:15 
horas,  o  comunicante  foi  acionado  pelo  
COPOM e informando que no cruzamento das  
ruas  Irineu  Joffily  e  Treze  de  Maio  havia  
ocorrido  um  sinistro  de  trânsito;  Que 
juntamente  com  os  seus  comandados,  o 
comunicante  foi  até  o  local  do  fato  e  lá  
chegando  encontrou a  suposta motorista 
de  um  FIAT  SIENA  ELX  FLEX, 
fabricação/modelo  2009/2010,  cor 
PRATA,  placas  NRE  0908/CE,  chassi  
8AP17201MA2056117, bastante alterada 
e xingando o condutor do outro veículo 
envolvido no sinistro.....

“Que o condutor percebeu que ALINE era 
quem  apresentava  sintomas  de 
embriaguez, foi quando solicitou que ela 
fizesse o teste de etilômetro, mas ela se 
negou, inclusive alegou que quem estava 
dirigindo o FIAT SIENA era a pessoa de 
MARIA  DE  LOURDES  PINHEIRO  DOS 
SANTOS...

…  “Que  informa  que  Aline  não  possui  
Carteira Nacional de Habilitação.

   

Às  fls.  46,  consta  cópia  de  um  termo  de  audiência 
referente ao processo criminal  nº 3011322-22.2012.815.0011, onde foi 
aplica a apelante uma pena restritiva de direito na modalidade de multa, 
após representação aduzida pelo apelado.

O  dano  moral  ficou  caracterizado,  pelo 
constrangimento,  situação  vexatória,  do  apelando  em ter  a  sua  honra 
ofendida  pelas  palavras  injuriosas,  manejadas  pela  apelante  após  o 
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incidente automobilístico, conforme comprova as provas dos autos.
 

Com relação  a  fixação  do  “quantum”  indenizatório, 
frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por Dano 
Moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função 
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a 
dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na hipótese dos autos, trata-se de indenização por 
dano moral fixada em, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante da valoração das provas realizada pelo juízo 
“a quo”, entendo que foi adequado o “quantum” fixado, considerando-se o 
constrangimento e a situação vexatória, pelo que passou o apelado, uma 
vez que quando da fixação do valor indenizatório deve o Magistrado, por 
seu prudente arbítrio, levar em consideração as condições econômicas e 
sociais da ofendida e do causador do ato ilícito; as circunstâncias do fato; 
sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode 
servir de causa a enriquecimento injustificado.

 
No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 

decidiu que:
“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos 
razoáveis, não se justificando que a reparação 
enseje  enriquecimento  indevido,  com 
manifestos  abusos  e  exageros,  devendo  o 
arbitramento  operar-se  com  moderação, 
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte 
financeiro das partes, orientando-se o julgador 
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 
jurisprudência, valendo-se de sua experiência 
e bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades  de  cada  caso.”  (REsp 
305566/Df;  RECURSO  ESPECIAL 
2001/0022237-4.  Rel.  Min.  Sálvio  de 
Figueiredo  Teixeira.  Quarta  turma.  DJ 
13.08.2001) 
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Logo,  entendo  que  foi  adequada  a  indenização 
arbitrada.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

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, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

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