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RECURSO ADESIVO.

Mesmo que um veículo automotor, no momento do acidente
estivesse  sendo conduzido por  terceiro,  o seu proprietário
responde  pelos,  isto  em decorrência  de  responsabilidade
civil solidária entre eles entrecruzada. 
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O  Boletim  de  Ocorrência,  que  goza  de  presunção  juris
tantum  de  veracidade,  só  pode  ser  desconsiderado  se
houver provas robustas em contrário.  In casu, somada tal
prova  as  demais  existentes,  restou  demonstrado  que  o
abalroamento  dos veículos  se deu em virtude de culpa de
um dos condutores, que agiu em desacordo com o art. 192
do CTB, resta evidenciada a culpa e o dever de indenizar,
no âmbito material.

Não havendo nos autos provas  de o autor ter  vivenciado
legítimo dano moral em decorrência do acidente de trânsito
causado  pela  parte  adversa,  ressoa  ausente  um  dos
requisitos autorizadores do dever de indenizar.  Reforma da
sentença  que  se  impõe  para  extirpar  da  condenação  a
cominação de dano moral.

Uma vez abduzida a condenação de danos morais fixados
por sentença, resta prejudicado o recurso cujo intento era a
majoração do quantum então cominado.
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  PRIMEIRO  APELO,  DAR  PROVIMENTO  AO
SEGUNDO APELO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações  Cíveis e Recurso Adesivo interpostos,
respectivamente, por Antônio Fernando da Silva e por Denys Fernando Araújo
Silva,  e  por  Edinaldo  Gonzaga  de  Souza,  contra  a  sentença  (fls.  281/283)
proferida pelo Juízo da  5.ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa que, nos
autos da Ação Indenizatória de dano moral  e material  movida por  Edinaldo
Gonzaga de Souza em face dos Apelantes, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar  os réus, de forma solidária, a indenização por danos
materiais no importe de R$619,00 e por danos morais no valor de R$3.000,00,
em razão de consequências advindas de acidente de trânsito.

Em tese defensiva, suscita o apelante/réu - Antônio Fernando da
Silva – a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pelo fato de não ser o
condutor do veículo no momento do evento. No mérito, carência de prova apta
revelar  a  existência  de  dano  moral,  de  modo  que  deve  ser  extirpada  da
condenação, ou minorado o valor imputado, fls. 289/305. 

Em  tese  defensiva,  suscita  o  apelante/réu -  Denys  Fernando
Araújo Silva –,  ausência  de dano moral, vez que as provas não demonstram
nenhum  abalo  à sua  personalidade  e  ausentes  os  pressupostos  da
responsabilidade  subjetiva,  devendo  ser  a  sentença  reformada,  com  a
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improcedência do pedido, ou minorado o valor imputado a título de dano moral,
fls. 306/313. 

Recurso  Adesivo  por  Edinaldo  Gonzaga  de  Souza,  no  qual
postula a majoração do valor alusivo ao dano moral, fls. 322/327.

Contrarrazões  recurais  pelo  desprovimento  dos  apelos,  fls.
328/336.

Contrarrazões recurais  pelo desprovimento  do recurso adesivo,
fls. 339/344 e fls. 345/356.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  da
irresignação,  sem  manifestação  de  mérito,  por  entender  ausente  situação
ensejadora de obrigatória intervenção ministerial, fls. 364/366.

VOTO

DA PRELIMINAR de Ilegitimidade passiva ad causam 

Antônio Fernando da Silva, segundo promovido, aduziu ser parte
ilegítima,  pois  o  fato  de  ser  proprietário  do  veículo,  não impõe o  dever  de
indenizar, ainda mais por não ter participado do acidente em questão, que foi
praticado por terceiros.

De igual modo, não se pode considerar a culpa in eligendo ou
vigilando.

Não  há  como  acolher  sua  pretensão,  tendo  em  vista  que  o
proprietário do veículo responde solidariamente com o causador do sinistro1 e
no momento era o condutor.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO. 

Trata-se  de  Ação  em  que  pretendeu  a  condenação  dos
demandados  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  e  materiais
decorrentes  de  prejuízos  advindos  de  sinistro  envolvendo  veículos
automotores. 

1PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  E  SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO  DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
DO STJ. ANÁLISE DE CULPA  CONCORRENTE  DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VALOR
DA   INDENIZAÇÃO.   PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E  DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1.  Segundo  a jurisprudência desta Corte, o proprietário do veículo responde   objetiva  e  solidariamente  pelos  danos
causados  pelo condutor. Precedentes. […]  5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 362.938/PI,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)
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Sobrevindo  a  sentença,  o  magistrado  julgou  parcialmente
procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento a título de reparação
por  danos  materiais,  o  valor  correspondente  ao  orçamento  no  importe  de
R$619,00 e por danos morais no valor de R$3.000,00, com atualizações. 

Por sua vez,  ressalto que todos os envolvidos recorreram e, das
três razões recursais pode-se concluir o seguinte: pelos réus a ausência de
dano moral  a  ser  indenizado,  ou  caso assim persista  o entendimento,  seja
minorado o montante; pelo autor a majoração do valor cominado.

Na  verdade,  a  condenação  imposta  é  advinda  de  danos
decorrentes de acidente automobilístico,  podendo-se extrair da conclusão do
boletim de acidente de trânsito o seguinte:

“Conclusão:

Após análise minuciosa dos dados contidos neste boletim de
acidente  de  trânsito,  a  comissão  chegou  a  seguinte
conclusão:  Que o condutor 02,  o senhor Denys Fernando
Araújo Silva, não agiu de acordo com que está descrito no
art. 29 inciso II das normas gerais de circulação e conduta e
desta  forma  infringindo  o  art.  192,  do  CTB  (Código  de
Trânsito Brasileiro), dando causa ao acidente”, fls. 21.

Com base  no laudo, conclui-se que o causador do sinistro foi o
condutor do veículo 02, a saber: o apelante Denys Fernando Araújo Silva. Aliás,
as provas testemunhais coligidas, em especial, o depoimento constante às fls.
259, bem esclarece que “viu quando o carro do promovido vinha rápido e ao
passar pela lombada, sem respeitá-la, pegou o rapaz que vinha na moto”. 

Tais  provas  caminham  no  mesmo  sentido,  ou  seja,  de  que  o
causador do sinistro foi o veículo conduzido pelo apelante/réu Denys Fernando,
de que modo que, por tal motivo, ressai o dever de indenizar.

Também inexiste nos autos causa excludente da responsabilidade
apontada  pelos  demandados,  conquanto  na  apelação  a  tese  reside  na
ausência do dever de indenizar, advindo do dano moral.

Nessa perspectiva, não vejo que há elemento capaz de eximir os
apelantes da responsabilidade civil, ou de culpa exclusiva da vítima.

O pedido encontra fundamento na conduta dolosa ou culposa do
agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil:

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.
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Do citado dispositivo legal, pode-se concluir serem pressupostos
da responsabilidade subjetiva: o comportamento culposo ou doloso do agente,
o nexo causal e o dano, e, a ausência de qualquer destes elementos, afasta o
dever de indenizar.

A responsabilidade civil e, via de consequência, a obrigação legal
de reparação dos prejuízos decorre da violação de um dever geral de cautela,
em razão  da falta  de  diligência  na  observância  da  norma de  conduta  pelo
agente causador do dano, o que se verifica quando este age com negligência,
imprudência ou imperícia.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do sinistro que
causou danos ao apelado/autor,  cingindo-se  a questão litigiosa  aduzida pelo
apelante/réu  em perquirir  a  responsabilidade pelo evento danoso  a título de
dano moral.

Nessa linha,  tenho que merece retoques a sentença.  É cediço
que, o dano moral é inerente a pessoa, devendo o fato de causar algo além do
dissabor,  gerando o  verdadeiro transtorno,  vexame e humilhação.  Deve ser
apreciado  de  forma  bem  dissociada  ao  prejuízo  material,  normalmente
presente, em acidente de trânsito.

De fato,  não há prova de abalo moral  ao  autor.  O ocorrido,  a
despeito de gerar aborrecimentos, não ultrapassa esse limite. Afinal, não é toda
e qualquer situação de desagrado que faz surgir o direito à reparação pelo
dano moral.

In  casu,  inexiste  demonstração  de  graves  sequelas  no
apelado/autor,  cicatrizes  ou  mesmo  debilidade  que  o  tenha  tornado
incapacitado para o seu labor, nem mesmo qualquer abalo psicológico.

O transtorno causado, não demonstra, in re ipsa, a ocorrência do
dano moral e não houve prova efetiva da sua ocorrência. 

Incumbia ao apelado/autor comprovar os danos morais alegados,
o  que  não  ocorreu.  A  situação  descrita  trata-se  de  mero  aborrecimento,
incômodo, não sendo capaz de gerar a indenização por danos morais.

Por conta de tal situação, neste aspecto, o pleito dos apelantes
deve ser acolhido, de modo que deve ser extirpada da sentença a condenação
de danos morais imposta2. 

2APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO ENVOLVENDO CARRO PARTICULAR E
ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPROVAÇÃO PELO
AUTOR DA CONDUTA DANOSA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO.
ALEGAÇÃO DA EDILIDADE DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A CULPA DO MOTORISTA DO
ÔNIBUS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO,
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Por óbvio,  não há como acolher  a tese do autor/recorrente de
majorar  o  valor  então  cominado  de  R$  3.000,00  a  título  de  danos  morais,
exatamente  em  virtude  de  alteração  da  fundamentação  esposada  pela
magistrada, o que desponta a prejudicialidade do recurso, por constituir  fins
antagônicos.

Portanto, considerando ausentes os requisitos necessários para a
configuração da responsabilização a título de dano moral, merece acolhimento
a pretensão dos apelantes de reforma da sentença nesse sentido.

Ante  o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL  AO PRIMEIRO
APELO, DOU PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO, por não reconhecer o
dano moral.  JULGO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO,  cujo interno
era majorar o dano moral.

Honorários  advocatícios  fixados  em  20%  sobre  o  valor  da
condenação, observado a proporção de 50% ao vencido e  ao  vencedor, nos
termos dos artigos 85 e 86 do NCPC, sobrestada a condenação na forma da
Lei 1.050/60, em razão do deferimento da Justiça Gratuita aos litigantes.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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PELO  ENTE  DEMANDADO,  DE  CAUSA  EXCLUDENTE  DA  RESPONSABILIDADE.  DANOS  MATERIAIS.
CONSIDERÁVEL AVARIA DO  VEÍCULO  DE  PASSEIO,  QUE  TEVE  SUA PARTE  FRONTAL COMPLETAMENTE
DESFIGURADA. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO TRÊS MESES ANTES DO SINISTRO. COMPRA DE CARRO USADO
QUE NÃO APRESENTA FORTE DESVALORIZAÇÃO MERCADOLÓGICA NO PERÍODO INDICADO.  RECIBO DE
PAGAMENTO QUE SE AFIGURA IDÔNEO À PROVA DO PREJUÍZO.  DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MERO DISSABOR COTIDIANO PELA PRIVAÇÃO DE USO DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. - […]  - No que
se refere ao alegado dano de ordem moral, a privação do uso de automóvel em decorrência de sinistro de
trânsito, a despeito de se tratar de um inconveniente na vida de qualquer proprietário de veículo, representa
um dissabor do cotidiano, a que todos os condutores estão sujeitos, por se encontrar num constante risco de
colisão em meio a um trânsito urbano.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00128228720138152001, 2ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 04-07-2017) 
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