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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  COM  VEÍCULO  DO
ESTADO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA  DE  CULPA  EXCLUSIVA  DA
VÍTIMA,  CASO  FORTUITO  OU  FORÇA  MAIOR
EVIDENCIADOS  NOS  AUTOS.  ART.  37  DA CF.
DANOS  MATERIAIS  REFERENTES  ÀS
DESPESAS  MÉDICAS  COMPROVADOS.  DANOS
MORAIS  PRESUMIDOS.  DANOS  ESTÉTICOS  E
LUCROS  CESSANTES  NÃO  EVIDENCIADOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  O  sistema  jurídico  brasileiro  adota  a
responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob
a  forma  da  Teoria  do  Risco  Administrativo  e
independe de prova de culpa. Tal assertiva encontra
respaldo legal no art. 37, § 6º, da CF/88. Para obter
a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo
causal entre o fato e o dano.

-   O  Boletim  de  Ocorrência  de  Trânsito  possui
presunção de veracidade dos fatos nele descritos,
cabendo  à  parte,  contra  a  qual  o  documento  faz
prova, elidi-la. 

-   A existência de lesões corporais de considerável
extensão,  decorrentes  de  acidente  de  trânsito,
caracteriza abalo moral “in re ipsa”.

-   A  quantificação  dos  danos  emergentes  e  dos
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lucros  cessantes reclama efetiva comprovação dos
prejuízos (na fase de conhecimento ou no âmbito de
posterior liquidação), não se admitindo indenização
em caráter hipotético ou presumido.

-   No que se refere aos danos estéticos, estes estão
ligados  a  uma  alteração  morfológica  capaz  de
agredir a visão, causando desagrado e repulsa nas
pessoas. In casu, não restou comprovado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  O  APELO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 131.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DANILO  DE

ALMEIDA SILVA e WILHIANE DA SILVA PEREIRA contra  a Sentença de fls.

96/99  proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha  que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em

face  do  ESTADO  DA PARAÍBA,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido

formulado na inicial, condenando o Promovido a pagar apenas indenização por

danos materiais no valor de R$ 12.026,12 (doze mil, vinte e seis reais e doze

centavos),  com correção monetária pelo IPCA, a partir  do efetivo prejuízo e

juros moratórios, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da

caderneta de poupança, na forma do art.  1º-F da Lei  nº 9.494/97, desde a

citação inicial.

Em suas razões, fls. 100/106, os Apelantes requerem a reforma

parcial  da  Sentença  para  que  os  pedidos  referentes  aos  danos  morais,

estéticos  e  lucros  cessantes  sejam  julgados  procedentes,  assim  como  a

majoração dos danos materiais,  para  incluir  o  valor  da  moto  danificada no

sinistro.

Contrarrazões, fls. 107/116, pela manutenção do Decisum. 

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito,

fls. 126/127.
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É o relatório. 

VOTO

Extrai-se dos autos que, no dia 10 de maio de 2011, os Autores

foram vítimas de um acidente de trânsito provocado pelo condutor do veículo

caçamba FORD F16000 210, registrada e licenciada em nome do DER/PB,

conduzido pelo Sr. Cristiano Dantas da Rocha, conforme documento de fl. 39,

tendo os mesmos fraturado o fêmur esquerdo e sofrido diversas lesões (fls. 19

e 25).

Requereram, ao final, indenização por danos materiais, morais,

estéticos e lucros cessantes.

A magistrada  a quo condenou o Promovido a pagar apenas

indenização por danos materiais no valor de R$ 12.026,12 (doze mil, vinte e

seis reais e doze centavos), referente à despesa médica.

Pois bem.

Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  decorrente  de

acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos

envolvidos,  a  qual  necessita  advir  de  um  agir  culposo,  evidenciado  pelas

modalidades de imperícia, imprudência ou negligência. Outrossim, necessário

que  entre  o  ato  culposo  praticado  e  o  dano  experimentado  haja  nexo  de

causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código

Civil brasileiro.

Da análise das provas dos autos, em especial do Boletim de

Acidente de Trânsito de fls. 37/41, tem-se que:

“pelo que mostram as marcas do impacto do V02 com o
V01  e  as  marcas  de  frenagem  do  V02  deixadas  no
calçamento, ver fotos anexadas a este boletim, e a falta
de atenção do condutor do V02, a culpa do acidente foi
atribuída ao senhor Cristiano Danta da Rocha”.
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Nesse  passo,  conforme  o  BAT,  realizado  no  momento  do

acidente, verifica-se que a culpa pelo abalroamento foi exclusiva do condutor

V02, Cristiano Dantas da Rocha, que infringiu os artigos 441 e 1692 do CTB e, por

ser o Boletim de Ocorrência lavrado por uma autoridade policial com base nas

declarações  dos  motoristas  e  nas  informações  coletadas  in  loco,  possui

presunção de veracidade dos fatos nele descritos.

Com efeito, quanto ao valor dessa prova, oportuno ressaltar a

lição de Carlos Roberto Gonçalves (Responsabilidade Civil.  10ª ed.  São Paulo:

Saraiva, 2008, p. 871): 

“A jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que o
boletim de ocorrência, por ser elaborado por agente da
autoridade,  goza  da  presunção  de  veracidade  do  que
nele contém”.

Contudo, essa presunção não é absoluta, mas relativa, isto é,

juris  tantum. Cede  lugar,  pois,  quando  informada  por  outros  elementos

constantes dos autos, o que não se verificou.

Assim, a conclusão tomada pelo agente supracitado reveste-se

de veracidade, uma vez que teve por base a posição dos veículos, bem como

os vestígios do acidente, como marcas de frenagem, vidros etc, levando ainda

em consideração as testemunhas presentes no momento do sinistro.

Sobre o tema, o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro é

expresso ao determinar:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo
para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.”

Destarte, das provas produzidas nos autos, tenho que restou

comprovado o agir culposo do Promovido, que dirigia veículo do Estado, para a

causação do evento. 
1 Art. 44: Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar

prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

2 Art. 169: Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.
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Ressalto que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelece

que o Estado é responsável pelos danos causados por seus agentes contra

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de

dolo e culpa, sendo, pois, irrelevante na demanda originária a discussão entre

denunciante e denunciado, sob pena de ofensa aos princípios da economia e

celeridade processuais.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.  VÍCIO  DE
REPRESENTAÇÃO  SANADO  TEMPESTIVAMENTE.
DENUNCIAÇÃO  À  LIDE.  DESNECESSIDADE.  1.  É
pacífico  nesta  corte  que  a  falta  de  instrumento  de
mandato  constitui  defeito  sanável  nas  instâncias
ordinárias, aplicando-se, para o fim de regularização da
representação postulatória, o disposto no art. 13 do CPC.
No  caso  dos  autos,  considerando  que  o  recorrido  se
antecipou  e  apresentou  o  instrumento  procuratório,
independentemente,  inclusive,  de determinação judicial,
não  há  violação  ao  referido  dispositivo.  2.  Segundo a
jurisprudência  desta  Corte,  não  é  obrigatória  a
denunciação da lide do agente público supostamente
responsável pelo ato lesivo nas ações de indenização
fundadas  na  responsabilidade  civil  objetiva  do
Estado. Precedentes: AGRG no AREsp 63.018/RJ, Rel.
Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  primeira  turma,  DJE
03/04/2013;  AGRG  no  RESP  1.355.717/CE,  Rel.  Min.
Arnaldo Esteves Lima, primeira turma, DJE 21/02/2013;
RESP 1.177.136/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
segunda  turma,  DJE  27/06/2012.  3.  Agravo  regimental
não  provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.182.097;  Proc.
2010/0035303-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito
Gonçalves; DJE 22/10/2013).

Nesse sentido, pelo conjunto fático probatório acostado aos autos,

restou comprovado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

Na  chamada  Teoria  da  Responsabilidade  Objetiva,  os

elementos subjetivos, culpa ou dolo, são prescindidos de qualquer apreciação,

eis que é necessário apenas a verificação do nexo de causalidade entre a

omissão da Administração Pública e dano sofrido pelo administrado, admitindo-

se tão-somente a exclusão da responsabilidade em hipóteses comprovadas de

caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
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Desse modo,  não  restam dúvidas quanto  à  necessidade de

reparação dos danos materiais suportados pela promovente.

Quanto  ao  pedido  de  majoração  dos  danos  materiais  para

incluir o valor da moto danificada no sinistro, este não merece prosperar, uma

vez que apenas as despesas hospitalares e medicamentosas foram anexadas

aos  autos,  por  meio  de  notas  fiscais,  correspondendo  ao  montante  total

indicado na Sentença, isto é, R$ 12.026,12 (doze mil, vinte e seis reais e doze

centavos). Dessa forma, não há que se falar reforma do julgado neste ponto.

Em relação aos danos morais, é pacífico o entendimento de

que  a  existência  de  lesões  corporais  enseja,  por  si  só,  o  arbitramento  de

indenização a esse título. Cuida-se, a toda a evidência, de hipótese de dano “in

re ipsa”, a ensejar a devida reparação, conforme o art. 186 do CC/20023.

Na espécie, verifica-se que os Autores, como decorrência do

sinistro, apresentaram inúmeras lesões, tais como, fratura no fêmur esquerdo.

Logo, é viável a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por

danos morais. 

Eis a jurisprudência:

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
TRANSPORTE COLETIVO.  QUEDA DE PASSAGEIRO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA
RÉ.  (1)  DESEMBARQUE.  VEÍCULO  COLOCADO  EM
MOVIMENTO.  QUEDA.  PROVA  BASTANTE.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  ACERTO.  -  "1  Nos
termos  do  art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  a
responsabilidade  das  empresas  de  transporte  coletivo
urbano, que funcionam sob concessão do Poder Público,
é  objetiva.  Desse  modo,  no  caso  de  infortúnio,  a
obrigação  de  indenizar  somente  pode  ser  afastada  se
demonstrada  de  forma escorreita  a  culpa  exclusiva  da
vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Mostra-
se,  portanto,  inservível  a  prova  dúbia  e  inconclusiva  a
respeito  da  responsabilidade  exclusiva  da  vítima,
principalmente quando não ilidido de forma satisfatória o
elemento  probante  que  atesta  a  culpabilidade  do

3 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

6



Apelação Cível nº 0001683-29.2012.815.0141

motorista  do  ônibus".  (TJSC,  AC  n.  0011135  -
93.2010.8.24.0008, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. Em
25.4.2017).  (2)  DANOS  MORAIS.  OFENSA  À
INTEGRIDADE.  ABALO  VERIFICADO.  IMPORTE
INADEQUADO.  MINORAÇÃO.  - A  compensação  por
danos morais deve considerar, além da extensão do
dano,  o  grau  de  culpa  e  a  capacidade  econômico-
financeira do ofensor, os fins pedagógico, inibitório e
reparador  da  verba. Se  a  fixação  não  se  deu  em
quantum razoável e proporcional, sua mitigação é medida
que  se  impõe.  SENTENÇA  ALTERADA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (TJSC;  AC  0008051-
76.2011.8.24.0064; São José; Quinta Câmara de Direito
Civil;  Rel.  Des.  Henry  Petry  Junior;  DJSC  30/05/2017;
Pag. 141).

Por sua vez, no tocante ao  quantum, é sabido que este deve

dar-se  de  forma  proporcional  ao  abalo  sofrido,  nos  termos  do  art.  944  do

CC/2002. E, tendo em vista a gravidade das lesões,  entendo que deve ser

arbitrada a verba reparatória no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada

Autor.

A questão dos danos estéticos alegados pelos  Promoventes

não merece prosperar, posto que estão ligados a uma alteração morfológica

capaz de agredir a visão, causando desagrado e repulsa nas pessoas.

Sobre o tema, discorre Yussef Said Cahali:

“Daí  a  necessidade  de  ser  o  dano  aparente,  "isto  é,
facilmente visível, chamando já, à distância, a atenção";
pois  esta  visibilidade  ou  aparência  é  que  induz  a
configuração  do  dano  estético,  pelas  consequências
subjetivas que dela resultam na relação do indivíduo em
sociedade. (...) Também a jurisprudência reconhece como
deformidade permanente o dano estético de certo vulto,
causando vexame à vítima, "sendo irrelevante o local do
corpo em que ela se verificou". (Dano moral. 4ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 160/163). 

Do  acervo  probatório,  inexistem  fotografias  das  lesões  dos

Recorrentes  ou  laudo  médico  atestando  o  grau  do  dano,  mas,  apenas,  a

afirmação dos mesmos de que ficaram com sequelas permanentes em suas

pernas, comprometendo a estética do corpo, em razão do acidente.

No  que  se  refere  ao  pleito  de  lucros  cessantes,  não  se
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presumem  os  prejuízos  patrimoniais,  devendo  ser  indeferido  o  pedido,  por

ausência de prova. Assim, deve ser mantida a improcedência neste ponto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO
RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ARTIGO 485
DO  CPC  DE  1973.  VIOLAÇÃO  LITERAL  DE
DISPOSIÇÃO DE LEI CONFIGURADA. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a ação rescisória fundada no
inciso V do artigo 485 do CPC de 1973 somente deve
prosperar  quando  a  interpretação  dada  pelo  acórdão
rescindendo  for  "de  tal  modo  aberrante  que  viole  o
dispositivo legal em sua literalidade", o que não ocorre
quando adotada "uma dentre as interpretações cabíveis,
ainda que não seja a melhor", sob pena "de tornar-se um
mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos"
(REsp  9.086/SP,  Rel.  Ministro  Adhemar  Maciel,  Sexta
Turma,  julgado  em  29.04.1996,  DJ  05.08.1996).  2.  A
evidente  dissonância  entre  o  acórdão  rescindendo  e
jurisprudência  pacífica  do  STJ,  contemporânea  ao
julgamento,  caracteriza  hipótese  de  teratologia,
fundamento suficiente a autorizar a procedência da ação
rescisória  (REsp  954.720/RJ,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,
Primeira Turma, julgado em 16.09.2010, DJe 08.10.2010;
AR  3.130/SP,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Seção,
julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008; e AR 2.531/RS,
Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Seção,
julgado em 13.06.2007, DJ 29.06.2007). 3. Hipótese em
que, à época do julgamento do acórdão rescindendo, a
jurisprudência pacífica desta Corte, ao extrair o conteúdo
normativo inserto nos artigos 1.059 e 1.060 do Código
Civil de 1916 (reproduzidos pelos artigos 402 e 403 do
Código  Civil  de  2002),  já  adotava  a  exegese  de  que,
ressalvadas hipóteses excepcionais (descumprimento do
prazo de entrega de imóvel  objeto de compromisso de
compra  e  venda,  entre  outros),  a  quantificação  dos
danos  emergentes  e  dos  lucros  cessantes  reclama
efetiva  comprovação  dos  prejuízos  (na  fase  de
conhecimento ou no âmbito de posterior liquidação),
não se admitindo indenização em caráter hipotético
ou presumido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
REsp  1465610/RR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  12/09/2017,
DJe 15/09/2017).

Por  esses  fundamentos,  PROVEJO  PARCIALMENTE  O

RECURSO  APELATÓRIO,  para  julgar  procedente  o  pedido  autoral

referente à indenização por danos morais, fixando-a em R$ 7.000,00 (sete

mil  reais)  para  cada  Autor, assim  como  arbitro  os  honorários

8



Apelação Cível nº 0001683-29.2012.815.0141

sucumbenciais, incluindo os recursais, conforme art. 85, §2º, do NCPC,

em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a Sentença em seus

demais termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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