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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº.  0002956-26.2011.815.2001 - Capital
RELATOR        :Des. José Ricardo Porto  
APELANTE      :Alessandro Correia de Queiroz
ADVOGADO    :Rodrigo Barreto Benfica
APELADA        :RM Soluções em Infraestrutura S/A
ADVOGADO    :Antônio Cleto Gomes 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  E 
MATERIAIS.  APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO DO AU-
TOR DANIFICADO PELO PREPOSTO DA EMPRESA 
DEMANDADA.  DANOS  MATERIAIS  COMPROVA-
DOS.  PLEITOS EXORDIAIS  PARCIALMENTE  PRO-
CEDENTES.   IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE  FIXA-
ÇÃO  DO  RESSARCIMENTO  INDENIZATÓRIO  PE-
LOS  ABALOS  PSÍQUICOS.  CABIMENTO.  TRANS-
TORNOS  CONFIGURADOS.  CONDENAÇÃO  DA 
PARTE PROMOVIDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  SENTENÇA  MANTIDA  NOS  DE-
MAIS TERMOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 

- Em relação ao dano moral, a lei autoriza a se pleitear 
a sua indenização sempre que um incidente altere o 
equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe 
a rotina do consumidor.

- In casu,  o transtorno enfrentado pelo autor ultrapas-
sou a  condição de  mero  dissabor,  quebrando a  sua 
harmonia psíquica, o que se mostra suficiente para ca-
racterizar o abalo moral. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.



Apelação Cível nº 0002956-26.2011.815.2001

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Alessandro Correia de Queiroz 
(fls.74/82) em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais,  movida contra RM – Soluções em Infraestrutura, em virtude dos su-

postos danos causados no seu veículo, objetivando, ao final, a condenação da promovida 

ao pagamento de indenização ressarcitória extrapatrimonial e patrimonial, em valor a ser 

arbitrado pelo Juízo.

Na sentença objurgada (fls. 68/72), a Magistrada de base julgou parcialmen-

te procedente o pleito autoral, condenando a empresa demandada ao pagamento de inde-

nização material nos valores de R$ 2.639,31 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e 

trinta e um centavos) e R$ 1.476,00 (hum mil quatrocentos e setenta e seis reais).

Outrossim, no tocante aos honorários advocatícios, reconheceu a sucum-

bência recíproca, nos termos do art. 21, caput, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o demandante insurgiu-se em face da exclusão do pleito relativo 

ao dano extrapatrimonial sofrido, asseverando estar presentes todos os elementos carac-

terizadores do abalo moral,  conquanto os efeitos do ocorrido atingiu a sua vida cotidiana.

Contrarrazões encartada às fls. 97/105.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar 

ante  a  ausência  de  interesse  público  que  ensejasse  a  intervenção  ministerial  (fls. 

117/118).

É o relatório.
VOTO
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Conforme relatado, diante do inconformismo em face do capítulo da senten-

ça referente ao não reconhecimento do direito à reparação dos danos extrapatrimoniais, o 

promovente busca, através da presente irresignação apelatória, a reforma do decisório, 

sob o argumento de que não fora vítima apenas de meros aborrecimentos, mas sim de 

extenso e verdadeiro dano moral, provocado pela incúria da recorrida, restando incontro-

verso o dever de indenizar.

 

Vale registrar que o ressarcimento material fora devidamente acatado pelo 

juízo a quo, sendo fixado nos valores de R$ 2.639,31 (dois mil, seiscentos e trinta e nove 

reais e trinta e um centavos) e R$ 1.476,00 (hum mil quatrocentos e setenta e seis reais).

Pois bem, quanto ao tema, entendo que a sentença combatida merece refor-

ma.

Inicialmente, registro que a reparação ao abalo moral não visa recompor a 

situação jurídico patrimonial do lesado, mas sim à definição de valor adequado, pela dor,  

angústia e constrangimento experimentado, como meio de compensação, pois, o fim da 

teoria em análise não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos.

Ademais, importante lembrar que a Súmula nº 37 da Corte Cidadã afirma:

“São cumuláveis  as indenizações por dano material e dano moral  
oriundos do mesmo fato.”

Porquanto, no caso em disceptação, considero que, ao estacionar o seu veí-

culo em local sinalizado, confiou e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar o auto-

móvel nas mesmas condições em que foi deixado. 

Assim, diante do desconforto, constrangimento e aborrecimento que sofrera, 

em virtude do dano causado pelo preposto da empresa promovida, que deixou cair uma 

peça da máquina de espinar em cima do automóvel do autor, conforme relatório do aci-

dente acostado às fls. 15/20, que por si só, já afeta o equilíbrio de qualquer ser humano,  
Desembargador José Ricardo Porto
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aliando-se a necessidade de acionamento da polícia, que acarretou longa espera e ansie-

dade, para a lavratura do boletim de ocorrência, entendo estar presentes os requisitos ca-

racterizadores do dano moral.

Destaque-se que esta Corte e os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul 

e São Paulo já decidiram em casos semelhantes:

“Ação de anulação de negócio  jurídico c/c reparação de danos 
materiais e morais. Revelia. Aplicação dos seus efeitos. Veracida-
de do contrato verbal. Devolução integral do sinal. Dano material.  
Comprovação.  Indenização independentemente de já ter ou  
não realizado os reparos no bem danificado. Dano moral. Hu-
milhação com a privação do bem adquirido e graves angústi-
as e preocupações com o uso indevido do mesmo. Dever de 
indenizar o dano moral. Provimento. Sendo o réu revel, é de  
se aplicar dos efeitos da revelia, dentre eles, da existência de  
um contrato verbal entre as partes, no qual se estabeleceu o  
pagamento de um sinal que, neste passo, mercê da inadim-
plência,  deve ser  devolvido integralmente.  O apelante com-
provou, inclusive por meio de registros fotográficos, a ocor-
rência de danos materiais, apresentando orçamento para rea-
lização dos reparos. Não constitui fato corriqueiro da vida em 
sociedade ficar  o  adquirente sem a  posse  de  seu veículo,  
muito menos ter que sofrer, ainda, a angústia e preocupação  
decorrente do uso indevido do veículo pelo alienante, existin-
do o risco real de responder cível e criminalmente por aciden-
tes ocorridos com o automóvel,  mesmo conduzido por ou-
trem, em face da identificação do responsável se dar, via de  
regra, pelo exame da placa do veículo. A presença de cons-
trangimento, impotência e humilhação que se abateu sobre o  
apelante, como consequência dos graves fatos descritos nos 
autos, aponta para a ocorrência de forte dano moral, havendo  
que  se  reconhecer  o  dever  do  apelado  indenizar  o  
recorrente”.  (TJPB;  AC  000.1560-07.2012.815.0731;  Segunda 
Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. Abraham Lincoln da Cu-
nha Ramos; DJPB 04/07/2014) Grifo nosso.

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  JULGAMENTO  NA  FORMA  DO  ART.  
557 DO CPC. ARROMBAMENTO E FURTO DE VEÍCULO EM 
ESTACIONAMENTO  DE  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRI-
TÉRIOS. DANOS MATERIAIS. CONSERTO DO VEÍCULO. Hipó-
tese dos autos em que a análise sistemática dos elementos  
de prova colacionados aos autos evidenciou claramente o ar-
rombamento e o respectivo furto do veículo do consumidor  
nas dependências do estacionamento do supermercado de-
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mandado. A reparação é devida em face do dever de vigilân-
cia e guarda do estabelecimento comercial. Responsabilidade  
do prestador de serviço que decorre da falha na segurança  
do estabelecimento e, em consequência, implica o dever de  
indenizar. Súmula nº 130 do STJ. In casu, o transtorno enfren-
tado pelo  autor  ultrapassou  a  condição de  mero dissabor,  
quebrando a sua harmonia psíquica, o que se mostra sufici-
ente para caracterizar o abalo moral. Dano moral in re ipsa  
que decorre do próprio fato. Indenização majorada para o va-
lor de R$ 10.000,00, de acordo com as peculiaridades do caso  
em concreto,  bem assim em observação aos princípios da 
proporcionalidade  e  razoabilidade  e  a  natureza  jurídica  da  
condenação. Precedentes da câmara. Ressarcimento dos da-
nos materiais, que corresponde ao valor do conserto do vei-
culo, que foi recuperado, conforme o menor dos orçamentos  
apresentados pelo consumidor. Apelo parcialmente provido.”  
(TJRS;  AC  251235-61.2013.8.21.7000;  Gravataí;  Nona  Câmara 
Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 31/07/2013; 
DJERS 17/09/2013) Grifo nosso.
 
APELAÇÃO CÍVEL.  Ação de indenização por danos materiais  
e morais Queda de poste de iluminação, situado em estacio-
namento de supermercado, sobre veículo conduzido pelo au-
tor,  quebrando  vidro  traseiro  Sentença  que  reconheceu  a  
configuração de danos materiais e morais Recurso de apela-
ção no qual há insurgência tão-somente contra a condenação  
por danos morais Circunstância que expôs o consumidor a  
situação de perigo, com lesão à sua incolumidade física pro-
vocada pelos estilhaços de vidro Danos morais configurados.  
Quantum indenizatório fixado em montante razoável Má-fé da 
apelante  não  configurada. Nega-se  provimento  ao  recurso.  
(TJSP; APL 0004581-06.2009.8.26.0564; Ac. 7647782; São Ber-
nardo do Campo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª  
Christine  Santini;  Julg.  24/06/2014;  DJESP  02/07/2014)  Grifo 
nosso. 

Portanto, verifico que, nesse aspecto,  merece reparo o decisum vergastado.

No tocante ao valor da indenização, esta Corte, a exemplo de vários outros 

Tribunais brasileiros, tem primado pela razoabilidade e proporcionalidade na sua fixação. 

Neste diapasão, considero que a indenização pelo abalo psíquico deve alcançar um pata-

mar que resguarde a função amenizatória para a parte lesada, e pedagógica para o cau-

sador do dano.

Desembargador José Ricardo Porto
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A doutrina e a jurisprudência recomendam que para a fixação do quantum 

indenizatório por ofensa moral, deve o magistrado levar em conta um conjunto de fatores, 

como a condição social do ofendido, a gravidade do dano, a natureza e a repercussão da 

ofensa, bem ainda proceder a um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofen-

sor e de eventual contribuição do ofendido ao evento danoso. 

Logo, tenho que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se con-

dizente com a hipótese dos autos, pois as provas produzidas demonstram que o autor so-

freu constrangimento, desconforto e desequilíbrio emocional pelo dano do bem, ultrapas-

sando o limite do mero aborrecimento inerente ao cotidiano.

Por último, em relação aos ônus sucumbenciais, devido ao resultado da ce-

leuma jurídica, deverá a recorrida suportar sozinha as despesas processuais e honorários 

advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) da condenação.

Com base nessas considerações,  PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, 
para acrescentar à condenação da promovida a indenização por danos morais em favor 

do autor, a qual fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve ser corrigida monetaria-

mente a partir desta decisão e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

desde o evento danoso, com base nas Súmulas nº 362 e 54 do STJ.

Ato contínuo, com relação às verbas de sucumbência, condeno a promovida, 

ora apelada, ao pagamento das custas e honorários, sendo estes no percentual de 20% 

(vinte por cento), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Lean-
dro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Drª. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 05 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de setembro de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
                      RELATOR      

J/06-RJ/05                       
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