
 

 
PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) 0815495-49.2015.8.15.2001 
[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material, Indenização por Dano Moral] 
AUTOR: ROSANGELA LINO CARDOSO 
REU: EMPRESA DE TRANSPORTES REUNIDAS LTDA - ME 
 

SENTENÇA
 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO
DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO. MANOBRA
IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMOVIDA. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO FEITO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.

 Vistos, etc.
Tratam os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS aforada
por ROSÂNGELA LINO CARDOSO, em desfavor da EMPRESA DE TRANSPORTES
REUNIDAS LTDA-ME, ambos qualificados nos autos e por advogados representados, alegando
que no dia 22/12/2014, a autora estava com seu veículo estacionado no estacionamento da Caixa
Econômica Federal na Avenida Cruz das Armas, quando foi vítima de abalroamento causado pelo
ônibus da promovida, momento em que o motorista infringiu dispositivo do Código de Trânsito
Brasileiro ao realizar manobra imprudente.
Aduz a autora que a colisão causou vários prejuízos ao seu veículo, tendo em vista que com a
batida, a lanterna traseira do lado esquerdo quebrou, a lateral esquerda ficou toda amassada, o
para-choque traseiro ficou completamente danificado, além de outros danos constantes nos
orçamentos e fotos. 
Ao final, requereu a este juízo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a condenação
da empresa demandada na indenização por danos materiais no importe de R$ 5.612,58 (cinco mil
seiscentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), bem como por danos morais a serem
arbitrados por este juízo.  
Colaciona documentos.  
Citada a empresa demandada, esta apresentou a contestação de ID. Num. 3598268, a qual
apresenta dados e fatos estranhos aos autos. 
Colaciona documentos. 
Oportunizada às partes a especificação de provas que pretendem produzir em audiência, a parte
promovente informou não ter mais provas a produzir, enquanto a promovida manteve-se silente,
conforme Juntada de ID. Num. 19730115. 
Vieram os autos conclusos. 
É o suficiente relatório. Decido.
DA FUNDAMENTAÇÃO
A matéria versada nos autos requer a produção de provas eminentemente documentais, sendo
unicamente de direito a questão sob análise, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da
lide, nos termos do art. 355, I do CPC.
A pretensão da promovente nesta demanda é a condenação da promovida nos prejuízos
acarretados em seu veículo quando se encontrava parado no estacionamento da Caixa
Econômica Federal, na quantia de R$ 5.612,58 (cinco mil seiscentos e doze reais e cinquenta e
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oito centavos), bem como danos morais.
De outra banda, a promovida apresenta contestação dentro do prazo legal, porém alega fatos
estranhos a lide, eis que menciona como veículo envolvido no acidente e local da colisão, como
sendo um Renault Sandero, o qual colide no ônibus da promovida no cruzamento da Av.
Esperança com a Av. Ruy Carneiro, no Bairro do Manaíra, totalmente diverso dos fatos narrados
na inicial.
O cerne do questionamento destes autos, cinge-se em saber se estão presentes os requisitos
para configurar a condenação da promovida nos prejuízos sofridos em virtude da colisão
envolvendo o ônibus da promovida e seu veículo, além de danos morais sofridos.
Analisando-se os autos e principalmente toda a documentação acostada, verifica-se que o veículo
da promovente é um Corsa Sedan, de cor Prata, e a colisão envolvendo o ônibus da promovida
foi na Av. Cruz das Armas, ocasião em que o carro da autora se encontrava parado no
estacionamento da Caixa Econômica Federal, tudo conforme os documentos juntados no ID nº
1763977.
O Código de Processo Civil traz em seu art. 373, diz que o ônus da prova suportado pelas partes,
conforme se vê:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. 

Ora, a parte autora alegou a colisão envolvendo seu veículo, inclusive fez juntada do Boletim de
Ocorrência narrando o acontecido. No entanto, cumprindo seu ônus processual a parte promovida
apresenta contestação e junta documentos, onde resta claro e evidente que não correspondem
aos fatos alegados na inicial, não logrando êxito em rebater as alegações autorais.
Nesse sentido, importa colacionar jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul e do Estado da Paraíba:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÃO DO AUTOR
QUE ESTÁ ALINHADA COM A PROVA TESTEMUNHAL. PARTE RÉ QUE, AO
REALIZAR MANOBRA DE MARCHA RÉ, COLIDIU NA PORTA LATERAL
ESQUERDA DO VEÍCULO DO AUTOR. DINÂMICA DO ACIDENTE E
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Narrou o autor que estava estacionando
  seu veículo quando foi atingido pelo veículo do réu, que deu uma ré, sem
adotar as cautelas necessárias. Disse que seu veículo foi atingido na porta
lateral. Pediu indenização por danos materiais e morais. O réu, por sua vez,
disse que foi o autor quem agiu com culpa e deu causa ao acidente, pois entrou
de maneira abrupta no estacionamento e atingiu seu veículo. Pelo princípio da
imediatidade e levando em conta os danos havidos (porta lateral esquerda do 
veículo do autor e traseira do veículo do réu), a decisão recorrida deve ser
mantida. É conclusão lógica, pelo local dos danos nos veículos, que tenha sido o
réu quem, ao efetuar a manobra de marcha ré, não tenha percebido o
deslocamento do veículo do autor, como lhe competia. Assim, a sentença de
parcial procedência que condenou o réu a pagar R$ 550,00 gastos com o reparo
do veículo deve ser mantida em seus termos, na forma do art. 46, da Lei
9099/95.(Recurso Cível, Nº 71009383928, Segunda Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 24-
06-2020).

DANO MATERIAL
Em relação ao dano material pleiteado pela promovente, vislumbra-se a sua perfeita cabibilidade,
desde que esteja documentalmente comprovado nos autos.
In casu, a parte promovente juntou orçamento da Oficina São Pedro, os quais demonstram que
os valores para conserto de seu veículo, razão pela qual deverá ser indenizada.
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A esse respeito, mister citar o julgado abaixo:
Ementa: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. CULPA
EXCLUSIVA DO RÉU, QUE NÃO TOMOU AS DEVIDAS CAUTELAS,
INOBSERVANDO AS NORMAS DE DISTÂNCIA EXIGIDAS. DANO MATERIAL
 COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO(Recurso
Cível, Nº 71009227703, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 28-05-2020)
RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE
 DE TRÂNSITO ENVOLVENDO DOIS AUTOMÓVEIS. COLISÃO LATERAL.
DANOS NO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DE PROVAR ULTRAPASSAGEM INDEVIDA DO RÉU.
CONTEXTO PROBATÓRIO AMPARA A VERSÃO DO RÉU DE QUE A AUTORA
PARTIU DE ESTACIONAMENTOS EM A DEVIDA CAUTELA E INTERCEPTOU
SUA TRAJETÓRIA, PROVOCANDO O IMPACTO E OS DANOS. CULPA
EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº
71009418898, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara
Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 23-06-2020)

O direito da promovente é inquestionável e ficou devidamente comprovado nos autos, já que
colacionou os orçamentos a demonstrarem com clareza o valor gasto para o conserto do seu
veículo, documentos estes não rebatidos pela demandada.
DO DANO MORAL
Em relação ao dano moral pleiteado pela promovente, verifica-se que não ficaram evidenciados
nos autos, uma vez que não gerou abalo na sua imagem, na sua honra, boa fama e nome, além
de constrangimentos que superaram o mero aborrecimento, que não foi o caso.
Em que se sabe que o Dano moral é aquele não-patrimonial, que atinge dor à vítima, magoando-
a, visto que afeta sua honra objetiva, isto é, a sua imagem perante terceiros, portanto não restou
provado nos autos. Por tal razão, indefiro o pedido de indenização por danos morais requerido
pela promovente.
Senão vejamos:                                     

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EM PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO 2º APELO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. EMPRESA RÉ QUE NÃO FOI CONDENADA NA
SENTENÇA, ESTANDO CLARO NA DECISÃO. NO MÉRITO. A PROVA
EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE, A
AÇÃO VOLUNTÁRIA E A IMPRUDÊNCIA DA 3ª APELANTE, QUE CAUSOU
O ACIDENTE COM A SUA CONDUTA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO
RELATIVA AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO MANTIDA, COM
CORREÇÃO DE OFÍCIO DA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPROVIMENTO DO 1º APELO
NO PONTO EM QUE PRETENDE SER RESSARCIDO PELA TROCA DE
PARA-BRISA DO VEÍCULO E PELA PERDA DO BÔNUS NA RENOVAÇÃO
DO SEGURO, POIS AUSENTE PROVA NESTE SENTIDO. LUCROS
CESSANTES INDENIZÁVEIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DA AUTORA-
APELANTE PRESUMÍVEL COM A INUTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO
VEÍCULO ABALROADO, O QUAL ERA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE
DE CARGA ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. DANO 
MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUA OCORRÊNCIA. O SIMPLES
ENVOLVIMENTO EM ACIDENTEDE TRÂNSITO NÃO GERA DANO À HONRA
SUBJETIVA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 2º RECURSO NÃO CONHECIDO, 1º
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E 3º RECURSO DESPROVIDO. M/AC
4.200 – S 27.05.2020 – P 273(Apelação Cível, Nº 70083178897, Décima
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque
Pottes de Mello, Julgado em: 27-05-2020)

DO DISPOSITIVO
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL para resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I do CPC determino que a parte promovida, pague a promovente o
valor de R$ 5.612,58 (cinco mil seiscentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), devidamente
corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme
Súmula 54 do STJ.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes nas custas processuais, na
proporção de 20% (vinte por cento) para a promovente e 80% (oitenta por cento) para a parte
promovida, nos termos do art. 86, caput, do CPC, e, na mesma proporção (20% e 80%), também,
condeno as partes em honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se, porém, a suspensão da
exigibilidade dessa verba sucumbencial, para a promovente, por força do art. 98, § 3º, do mesmo
diploma legal.   
Com o trânsito em julgado, calculem-se as custas processuais e intime-se a parte promovida para
recolher a parte que lhe cabe, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio pelo Sistema
BACENJUD.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
João Pessoa, data da assinatura eletrônica

ADRIANA BARRETO LOSSIO DE SOUZA
Juíza de Direito
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