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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS,  MORAIS  E  LUCROS
CESSANTES  (PENSÃO).  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  AUSÊNCIA  DE
RECURSO  DA  PARTE  PROMOVIDA.
INCONFORMISMO  RECURSAL  DA  AUTORA
QUANTO  À  IMPROCEDÊNCIA  DOS  DANOS
MORAIS  E  PENSÃO VITALÍCIA.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM
APELLATUM.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.  CULPA
DA  PROMOVIDA.  ELEMENTOS  DE  PROVA
INCONTESTES.  VÍTIMA COM LESÕES GRAVES.
FALTA DE ASSISTÊNCIA DA PARTE RÉ. DANO
MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DESCABIMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA. FALTA
DE  PROVAS  DA  ATIVIDADE  EXERCIDA  PELA
AUTORA.  INEXISTÊNCIA  DE  LAUDO  MÉDICO
ATESTANDO  INCAPACIDADE  PARA  O
TRABALHO. PROVIMENTO PARCIAL.

- Havendo provas nos autos de que a Promovida foi
a  única  culpada  pelo  acidente  de  trânsito,  deve
responder  civilmente  pelo  ocorrido,  mormente
quando além dos danos físicos causados na Autora,
que sofreu grave lesão no quadril, não se prontificou
a  rapidamente  prestar  alguma  tipo  de  assistência,
diminuindo  ou  amenizando  a  angústia  da  vítima,
praticamente, obrigando-a a ingressar em juízo para
ver-se ressarcida.

- Descabe o acolhimento do pedido de pensão vitalícia
formulado  pela  Autora/Apelante,  eis  que  não  juntou
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documentos  que  comprovassem  qual  a  atividade
profissional  que  efetivamente  exercia,  qual  a
remuneração recebida e, principalmente, laudo médico
que  atestasse  que  ficou  inabilitada,  seja  total  ou
parcialmente  para  o  trabalho.  Ao  contrário,  o  único
elemento probatório nesse sentido, foi o Laudo Médico
de fl. 105, datado de 10.03.2015, atestando que, apesar
de portadora de dor crônica, mantinha todos os reflexos
neurológicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER EM PARTE  a  Apelação  Cível, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 164.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mônica Guedes da

Silva,  inconformada  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Reparação por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes movida em face

de  Carmelita  Frade  Miranda,  na  qual  o  Magistrado  da  16ª  Vara  Cível  da

Comarca da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando

a Promovida ao pagamento de R$ 851,22 (oitocentos e cinquenta e um reais e

vinte e dois centavos) a título de danos materiais relativos às despesas com os

reparos da motocicleta da Autora.

Em suas razões recursais, a Apelante pugnou pela reforma da

Sentença, alegando que restou demonstrado o nexo de causalidade entre as

lesões que sofreu e o acidente de trânsito provocado pela Promovida, de modo

que  se  faz  necessário  o  acolhimento  de  todos  os  pedidos  indenizatórios

pleiteados (fls. 124/131).

Contrarrazões às fls. 136/151, pelo desprovimento do Recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 158/160).

É o relatório.

VOTO
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Compulsando os autos, verifico que o Juiz “a quo”, acolheu em

parte  os  pedidos  formulados  na  petição  inicial  para  condenar  a  Promovida  ao

pagamento, tão somente, da indenização material pelos gastos que a Autora teve

que suportar para efetivar o reparo da motocicleta.

Dessa forma, tendo em vista  a ausência de Recurso manejado

pela  Promovida,  e  o  fato  de  que  a  Autora  se  insurgiu  tão  somente  quanto  a

improcedência do dano moral e do pedido de pensão vitalícia, tenho, em face do

princípio tantum devolutum, quantum apellatum, que o mérito recursal ficou restrito

à análise de saber se é ou não devida indenização pelo abalo moral.

Pois bem. Quanto à ocorrência de danos morais, é certo que

para a sua configuração, em alguns casos, releva-se a exigência de provas,

por que são fatos notórios que praticamente sempre provocam dor. 

Todavia, não se pode olvidar que o dano moral reserva-se para

os casos mais graves, de maior repercussão, em que ocorra efetiva ofensa à

dignidade do ser humano. 

Sobre  o  tema,  vale  citar  a  lição  de  Sérgio  Cavalieri  Filho

explica: 

“O  dano  deve  ser  de  tal  modo  grave  que  justifique  a
concessão  de  uma  satisfação  de  ordem pecuniária  ao
lesado.  Nessa linha de princípio,  só deve ser  reputado
dano  moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação
que,  fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade  exacerbada  estão  fora  da  órbita  do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no  trânsito,  entre  os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico  do  indivíduo.  Se  assim  não  se  entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais  em  busca  de  indenizações  pelos  mais  triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 97-98). 
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Na situação apresentada pela Autora, entendo que os efeitos

negativos do acontecido são fatos que exigem prova, tendo em vista que nem

sempre essa situação causa dano.

Nessa senda, diversamente do que foi  anotado na Sentença

recorrida, entendo que restou provada a ocorrência de dano moral. Atento aos

documentos juntados aos autos, não se tem dúvidas de que a Autora foi vítima

de acidente automobilístico cuja responsabilidade foi  atribuída unicamente à

Promovida,  conforme se verifica do Boletim de Acidente de Trânsito de fls.

18/20.

No mesmo sentido, também restou provado que em razão do

referido acidente, a Autora veio a sofrer várias lesões na região do quadril, que

a obrigaram a se  submeter  a  cirurgia  do  “acetábulo  direito”,  situação essa

materializada pelos documentos de fls. 09/11 (Declaração do SAMU, Boletim

de Ocorrência e Laudo Médico do Hospital de Trauma). 

Assim, inegável que a Promovente/Apelante além dos danos

físicos à saúde, passou por algum tipo de sofrimento, vexame ou sofrimento

psicológico,  ainda  mais  quando  a  Promovida,  muito  embora  culpada  pelo

acidente, não se prontificou a rapidamente prestar alguma tipo de assistência,

diminuindo ou amenizando a angústia da vítima, praticamente, obrigando-a a

ingressar em juízo para ver-se ressarcida.

Ementa:  Acidente  de  trânsito.  Ação  de  indenização.
Culpa  do  condutor  do  automóvel  evidenciada.
Inexistência de prova de culpa exclusiva ou concorrente
da  vítima.  Danos  morais  e  estéticos  configurados,
minorado o valor da indenização. Recurso parcialmente
provido TJSP. 0013032-78.2013.815.0.26.0176.  Relator.
Nestor Duarte. 15.03.2018.

Assim  sendo,  estabelecido  o  ato  ilícito  e  o  nexo  de

causalidade,  cabe  à  Promovida  o  dever  de  indenizar  a  Promovente  pelos

danos morais suportados.

No  tocante  ao  valor  dos  danos  morais,  tem-se  que  a

indenização deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a

prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não
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seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a

ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Dessarte,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, fixo a indenização pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil

reais).

Quanto ao pedido de pensionamento, melhor sorte não assiste à

Autora/Apelante, eis que não juntou documentos que comprovassem qual a atividade

profissional  que  efetivamente  exercia,  qual  a  remuneração  recebida  e,

principalmente,  laudo  médico  que  atestasse  que  ficou  inabilitada,  seja  total  ou

parcialmente  para  o  trabalho.  Ao  contrário,  o  único  elemento  probatório  nesse

sentido, é o Laudo Médico de fl. 105, datado de 10.03.2015, atestando que a Autora,

apesar de portadora de dor crônica, mantinha todos os reflexos neurológicos, estando

apta para dirigir.

Isso posto, PROVEJO EM PARTE a presente Apelação Cível para

reformando a Sentença, condenar a Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três

mil reais) pelos danos morais, devendo incidir correção monetária pelo IGP-M, a partir

desta data, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção

monetária  do  valor  da  indenização  do  dano  moral  incide  desde  a  data  do

arbitramento”), e juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso, a teor da

Súmula nº 54 do STJ.

Por fim, levando-se em conta que, com a alteração do veredicto de

Primeira Instância,  a Autora decaiu na parte mínima do pedido,  nos termos do

parágrafo único do art.  86 do CPC, deve a Promovida suportar,  por  inteiro,  as

despesas e honorários advocatícios. 

Nesse sentido, de acordo com o grau de complexidade da causa, e

pela circunstância de que os honorários advocatícios não podem ser fixados em

valores irrisórios, bem como em face da regra disposta no art. 85, § 11, do CPC, fixo

tais verbas em R$ 2.000,00 (mil reais), ressalvando a circunstância de a Promovida

haver sido agraciada com os benefícios da Justiça Gratuita.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  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 Macêdo, 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, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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