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CIVIL  –  Apelação  Cível –  Ação  de
Indenização – Acidente de Trânsito – Danos
morais –  Lesões  corporais  leves  e
transitórias,  sem  sequelas  –  Não
configuração –  Reforma  da  sentença  –
Provimento.

-  Não  obstante  se  reconheça  que  o
acidente trânsito causa transtornos aqueles
que  se  envolvem,  inexiste  dano  moral  a
ensejar o dever de indenizar  se dos fatos
narrados não houve maiores repercussões,
tendo  a  vítima  sofrido lesões  leves  e
transitórias,  sem  comprometimento  da
integridade física. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta pela
CCM – Construtora Centro Minas Ltda.  (fls.  195/204), contra sentença de
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fls.  132/137, de lavra da MM. Juíza de Direito da  3ª Vara da Comarca de
Cajazeiras, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pelo ora
apelado,  Luiz  Xavier  de  Andrade, na “ação  de  indenização  por  danos
materiais e morais pelo rito sumário”.

Na sentença proferida, a magistrada “a quo”
determinou o ressarcimento do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) pago
pelo autor em razão de reboque do seu veículo  envolvido no acidente; bem
como condenou a promovida ao pagamento de indenização por danos morais,
no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada,  a  CCM – Construtora Centro
Minas Ltda.  defende, em síntese,  a  ausência de dano moral,  notadamente
em razão da culpa exclusiva do autor/apelado no acidente de trânsito ocorrido
na rodovia. 

Ainda  sustenta  a  recorrente  que  inexiste
abalo sofrido pelo apelado em razão do  mencionado  acidente sofrido, ônus
que  caberia  a  este  comprovar,  descabendo,  com  isso,  a  fixação  de
indenização por dano moral. 

Em  seguida,  a  apelante  igualmente  se
insurge contra o valor da condenação fixado pelos danos morais, registrando
que, pelo impactado do acidente, apelado sofreu apenas leves escoriações e
dores abdominais.

Pugna,  ao  final,  pelo  provimento  do
recurso, para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões ao recurso apelatório às fls.
210/222.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  encarta
parecer de fls. 228/231, abstendo-se de opinar quanto ao mérito, vez que não
vislumbradas situações ensejadoras de intervenção necessária.

É o relatório.

V O T O:

Conheço o recurso, eis que presentes todos
os requisitos de admissibilidade.

De início, impõe-se verificar se configurada
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a existência de danos morais sofridos pela parte autora, em decorrência do
acidente de trânsito ocorrido em Rodovia Federal – BR 230, envolvendo o seu
veículo e um caminhão de propriedade da apelante.

No caso dos autos, não se vislumbra que o
autor/apelado logrou  demonstrar  a  ocorrência  de  abalo  em  sua  honra,
imagem ou qualquer  outro  sentimento  que lhe  causasse danos  de  ordem
extrapatrimonial.

De fato, deveria o autor/apelado ter trazido
aos  autos  documentos  que  comprovassem que  as  lesões  físicas  sofridas
persistiram  por  um  período  considerável,  a  ponto  de  causar  sofrimento
passível de indenização.

Todavia,  falta,  no  caderno  processual,  a
notícia que das lesões resultaram danos físicos graves, que perdurassem por
período considerável, ou mesmo lhe causasse forte abalo psicológico.

O que se evidencia é que o apelado sofreu
dores  físicas  em  decorrência  do  acidente  de  trânsito,  sem  que  tenha
representado qualquer sequela, o  que não são  bastantes para lhe atingir o
âmago.

Ainda  que  tenha  sofridos  dores  físicas
transitórias e passado por atendimento em hospital, não há demonstração de
dano moral, pelo sofrimento íntimo e psicológico, ou pelo comprometimento
da integridade física.

Não obstante se reconheça que o acidente
trânsito causa transtornos aqueles que se envolvem,  inexiste dano moral a
ensejar  o  dever  de  indenizar  se  dos  fatos  narrados  não  houve  maiores
repercussões,  tendo  a  vítima  sofrido lesões  leves  e  transitórias,  sem
comprometimento da integridade física. 

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

CIVIL  -  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -  LESÃO
CORPORAL LEVE - DANO MORAL E MATERIAL.
Não  há  se  falar  em  dano  moral  se  o  acidente  não
acarretou maiores conseqüências ou seqüelas à parte,
mas meros dissabores e inconvenientes, não chegando
a refletir de qualquer forma em seu estado psíquico e
emocional. O dano material consiste no estrago causado
ao bem pertencente ou no gasto efetuado em relação às
conseqüências do fato gerador do dano, devendo este ser
totalmente ressarcido.
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(TJDFT,  Acórdão  n.246002,  20040110830606APC,
Relator: VASQUEZ CRUXÊN, 3ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 11/05/2006, Publicado no DJU SECAO 3:
08/06/2006. Pág.: 98).

“REPARAÇÃO  DE  DANOS.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO  EM  RODOVIA.  COLISÃO  LATERAL.
TENTATIVA DE INGRESSO NA PISTA PRINCIPAL DA
BR-116 SEM A DEVIDA CAUTELA. DANO MATERIAL
DEVIDO.  DANO  MORAL NÃO  CARACTERIZADO.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  IMPROVIDO.
Ambos  os  veículo  envolvidos  trafegavam  pela  pista
lateral - secundária -, sendo o autor pelo lado esquerdo
e o réu pelo lado direito. Logo, evidenciada a culpa do
motorista demandado que cruzou na frente do veículo do
autor visando ingressar na pista principal da BR 116. Os
réus, aliás, sequer apresentam versão contraposta, quer
na  defesa,  quer  no  recurso.  Quanto  ao  dano  moral,
objeto do recurso do autor, não restou evidenciado, pois
não  demonstrada  a  gravidade  da  lesão  sofrida,
aparentemente  leve.”  (TJRS,  Recurso  Cível  Nº
71003059227,  Segunda Turma Recursal  Cível,  Turmas
Recursais,  Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler,
Julgado em 19/12/2011).

CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DANOS  MORAIS.
LESÕES  CORPORAIS  LEVES. MERO
ABORRECIMENTO.
Não  se  nega  que  acidentes  de  trânsito,  em  geral,
causam uma série de transtornos àqueles que nele se
envolvem, contudo, irritação e sensibilidade exacerbada
não  bastam  para  configuração  do  dano  moral.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0040.06.044623-0/001,
Relator(a):  Des.(a)  Alberto  Henrique  ,  13ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  20/11/2008,  publicação  da
súmula em 09/12/2008). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
POR  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  C/C  LUCROS  CESSANTES  EM
VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE
DE  VEÍCULO  CONTRA  CAMINHÃO  QUE
EMPREENDIA  MANOBRA  DE  INFLEXÃO  À
ESQUERDA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DANOS
MATERIAIS.  DANOS  EMERGENTES.  LUCROS
CESSANTES. DANO MORAL. CULPA. Age com culpa o
condutor  de  pesado  caminhão  que,  no  intuito  de
proceder na descarga/carga de mercadorias em armazém
de empresa, em rua de mão dupla, estando, a seu turno,
estacionado  na  contramão  de  direção,  inflete
bruscamente  à  esquerda  e  interpõe-se  à  trajetória  de
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veículo que provinha da pista direita, "cortando-lhe" a
frente  e  dando  causa  a  impacto,  com  a  produção  de
importantes danos materiais e lesões de natureza leve no
condutor  do  último.  CONCORRÊNCIA  DE  CULPAS.
Contudo,  forçoso  reconhecer-se  a  concorrência  de
culpas,  em  igual  proporção,  pois,  à  evidência,
contrariamente ao que asseverou o autor, a velocidade
por ele desenvolvida não era baixa, tendo tido, não fora
por isso, a possibilidade de visualizar a manobra do réu
a tempo, evitando ou minimizando o impacto.  DANOS
MATERIAIS.  Orçamento  não  impugnado  de  forma
idônea.  Despesas  devidas  por  metade,  corrigidas  pelo
IGP-M a  contar  da  data  de  orçamento,  fluindo  juros
moratórios desde a data do fato (Súmula n. 54 do STJ).
LUCROS  CESSANTES.  Não  esclarecendo  o  autor  em
que trabalhava,  para que se alcançasse a extensão do
prejuízo  sofrido,  sopesando-se  que  a  imobilização  do
braço  direito,  por  si,  não  traduz  impedimento  ao
trabalho  e  tendo,  ademais,  se  qualificado  como
autônomo e sabendo-se que há serviços que prescindem
da utilização do membro superior direito, não se sabe o
efetivo  prejuízo  experimentado,  nem  o  autor  tratou,
sequer  perfunctoriamente,  de  demonstrá-lo.  Por  isso,
não demonstrado o an debeatur, não há como cogitar-se
remeter-se  o  feito  à  liquidação,  o  que  seria  possível
apenas  se  estivesse  atendido  o  primeiro  pressuposto.
DANO MORAL. Não se cuidando a hipótese do dano in
re ipsa,  pois as  leves lesões ostentadas pelo apelante,
que sequer trouxe a comprovação de todas as fraturas
indicadas,  são  insuficientes  para  configurar  aflição
psicológica ou intenso sofrimento físico, vai denegado o
pedido  de  indenização  pelos  danos  extrapatrimoniais.
APELO  PARCIALMENTE PROVIDO.  (Apelação  Cível
Nº  70042254722,  Décima  Segunda  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho
Pinto Vieira Rebout, Julgado em 05/07/2012) (Destaques
inexistentes nas redações originais).

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO  APELATÓRIO,  para  excluir  da  condenação  o  dano  moral
arbitrado, mantendo os demais termos da sentença proferida. 

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
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de Araújo Duda Ferreira.
 
Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.

Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.
 
Primeira Sessão Especializada do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 2014. 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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