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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0059122-44.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Carlos Henrique Fonseca de Oliveira. – Adv.: André Gustavo
Soares do Egypto (OAB/PB n. 10.398).

Apelado:  Adeilson  Costa  da  Cunha.  –  Adv.:  André  Gomes  Bronzeado
(OAB/PB n. 14.439)1 e outro.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO
CAUSADO  EM  AERONAVE  POR  ASA  DE
ULTRALEVE  NA  OCASIÃO  DA
DESMONTAGEM.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  COMPROVAÇÃO  DE  DANOS
MATERIAIS.  ART.  186  E  ART.  927  DO
CÓDIGO  CIVIL.  DANO  MORAL  NÃO
CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  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.

- Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.
186  e  187),  causar  dano  a  outrem,  fica
obrigado a repará-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

1 Art. 272, §2º, do NCPC:  “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os
nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em dar  provimento  parcial  ao

apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Henrique
Fonseca de Oliveira (fls. 103/108), desafiando sentença prolatada pelo Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital (fls. 97/99), nos autos da
Ação  de  Reparação  por  Danos  Morais  e  Materiais  proposta  por  Adeilson
Costa da Cunha.

O magistrado  sentenciante  julgou  procedente  o  pedido
formulado na inicial, condenando o réu/apelante a pagar ao autor o valor de
R$ 20.945,95 (vinte mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e
cinco centavos), atualizado a partir da data do orçamento e com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação e ainda, o importe de R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de dano moral. Condenando, por fim, o réu/apelante,
em custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre
o montante da condenação.

Irresignado, o réu, ora apelante, interpôs apelação cível
requerendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na
forma do art. 2°, parágrafo único, da Lei n°. 1.060/. Aduz, em suas razões,
que a culpa do dano é exclusiva do apelado, que de forma imprudente e
repentina  resolveu  mexer  na  parte  da  asa  do  ultraleve  que  tinha  sido
desmontada e encontrava-se no chão, e, uma rajada de vento forte fez com
que a asa voasse em direção a sua própria aeronave, danificando-a.

Informa o apelante, que, quanto ao suposto dano moral
sofrido  pelo  apelado,  este  não  restou  provado,  já  que  não  foi  juntado
nenhum e-mail,  telefonema ou depoimento testemunhal que comprove a
esquiva do apelante em pagar o conserto da aeronave, evidenciando uma
clara tentativa de enriquecimento ilícito, ao impor um prejuízo financeiro ao
apelante.

No  que  concerne  ao  dano  material,  argumenta  que  o
apelado anexou tão somente um único orçamento, que pode ter um valor
muito acima ao praticado no mercado, sem juntar orçamentos diferentes
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para embasar seu pedido. Sem, contudo, comprovar o que de fato foi pago
pelo conserto da aeronave.

Pugna, ao final,  pela reforma quanto ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, e pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas às fls. 113/117, refutando os
termos da apelação, a fim de que a sentença recorrida seja mantida.

Manifestação  do  Órgão  Ministerial  opinando  pelo
prosseguimento  da  apelação,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto
ausente,  neste  ponto,  interesse  que  recomende  sua  intervenção  (fls.
124/126). 

É o relatório. 

V O T O

Contam os autos, que no dia 04 de setembro de 2011, a
aeronave  do  Sr.  Adeilson  Costa  da  Cunha,  autor/apelado,  encontrava-se
estacionada no pátio do Aeroclube de João Pessoa/PB, quando a asa de um
ultraleve que estava sendo desmontado, pertencente ao Sr. Carlos Henrique
Fonseca  de  Oliveira,  réu/apelante,  voou  sobre  a  aeronave  do  autor,
danificando parte da asa e o canopy.

À época dos fatos, o promovido/apelante, segundo relata
o autor/apelado, comprometeu-se a reparar os danos causados e, tendo o
mesmo se furtado de sua responsabilidade, outra saída não restou ao autor
senão ingressar com uma ação judicial.

A responsabilidade civil, delineada no Código Civil através
do  art.  186,  dispõe  que  “aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Destarte, como bem ensina a doutrina de Flávio Tartuce,
pode-se afirmar que o “ato ilícito é a conduta humana que fere direitos
subjetivos  privados,  estando  em  desacordo  com  a  ordem  jurídica  e
causando danos a alguém”.
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Neste norte,  para que haja pagamento de indenização,
além da prova da culpa ou dolo na conduta é necessário comprovar o dano
patrimonial suportado. Em regra, não há responsabilidade civil sem dano,
cabendo o ônus de sua prova ao autor da demanda, conforme preceitua o
art. 373, I, do NCPC.

Dos autos, dúvidas não há quanto ao dano sofrido pelo
apelado, que teve o seu bem danificado, conforme faz prova os documentos
juntados às fls. 11/18, entretanto, resta saber se a conduta danosa deve ser
imputada ao apelante/réu.

Verifica-se na fl. 10 que foi juntado um orçamento, com
data de 22/09/2011, no valor total de R$ 20.945,95 (vinte mil novecentos e
quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente a venda de
um novo canopy2 a ser importado para a aeronave TL-2000 Sting.

Analisando a oitiva da testemunha, José Edmur Estrela
Neto, à fl. 86, trazida pelo apelante, a mesma afirma “que no dia do fato
esteve com o réu no aeroclube,  chegou a conversar com ele  um
assunto  pessoal”,  e  que  “quando  estava  de  saída  recebeu  um
telefonema e viu uma pessoa agachada do lado de fora da tenda
segurando uma peça da aeronave do promovido” e ainda, “que não
tem como identificar  a pessoa que estava agachada segurando a
peça”. Ou seja, a própria testemunha trazida pelo apelante, não conseguiu
confirmar a versão trazida aos autos pelo mesmo, de que, “o culpado pelo
ocorrido foi o próprio apelado” (fl. 105).

No entanto, indagado, a testemunha do apelante ainda
contou:  “que  a  aeronave  referida  pela  testemunha,  que  se
encontrava  ao  lado  da  peça,  era  outra  aeronave  que  não  a  que
estava sendo desmontada; que a aeronave a qual se refere estar ao
lado da peça não se encontrava dentro de um hangar, estava a céu
aberto”.  E deste testemunho, pode-se concluir que a aeronave do autor
encontrava-se perto do ultraleve pertencente ao apelante, e que na ocasião
estava sendo desmontado.

2 Segundo pesquisa realizada através do site da Wikipédia, canopy, “é a cobertura do cockpit de alguns tipos de 
aviões, em geral aviões pequenos de turismo e ou recreio, bem como dos aviões militares (caças ou treino) de 
um ou de dois lugares. É fabricada em material transparente de alta resistência, capaz de oferecer um 
ambiente estável aos ocupantes, bem como condições de visibilidade. Serve ainda como, quando aberta, de 
acesso ao habitáculo”.
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De outra banda, observa-se, à fl. 87, que a testemunha
indicada  pelo  apelado/autor,  Filipe  Cavalcante  de  Araújo,  engenheiro
aeronáutico,  diz  “que  tem  conhecimento  dos  fatos  ocorridos  na
aeronave do autor; que no dia do fato estavam desmontando uma
outra aeronave, retiraram a asa de uma outra aeronave e colocaram
no  chão,  ocasião  em  que  deu  um  vento  e  essa  asa  danificou  a
aeronave  do  autor”.  E,  ainda,  asseverou:  “que  no  momento  da
desmontagem, ao modo de ver da testemunha, não foram adotadas
as precauções necessárias, tendo em vista que o que se recomenda
é colocar a parte de cima da asa voltada para baixo, apoiada no chão
ou sobre alguma almofada, ou ainda, encostada na parede que não
receba vento”.

E  ressaltou:  “esses  procedimentos  são  para  evitar
que  a  asa  se  desloque  do  chão;  que  o  local  indicado  para  a
desmontagem de uma aeronave é dentro de um hangar” e finaliza:
“que a aeronave do réu estava sendo desmontada fora do hangar”.

Restou claro que o comportamento do réu, em desmontar
seu ultraleve sem a observância da prudência necessária, causou dano ao
bem pertencente ao autor, gerando o dever de reparar os danos sofridos.
Sendo assim, nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil, entendo pela
manutenção  do  valor  referente  ao  dano  material,  arbitrado  pelo  juízo
sentenciante, em conformidade com o orçamento apresentado à fl. 10.

Ultrapassada tal questão, no que se refere ao valor dos
danos  morais,  ressalte-se  que  deve  ser  arbitrado  com  observância  do
princípio da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao ofendido
e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas
nocivas. 

Para  tanto,  o  dano  moral  caracteriza-se  como  sendo
aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a
dignidade  da  pessoa.  E,  no  presente  caso  concreto,  não  se  vislumbra
nenhuma  lesão  ou  prejuízo  à  dignidade  do  autor,  tão  pouco  existiu
desrespeito  a  algum  atributo  existencial  do  mesmo.  E  ainda,  não  há
evidências de que sofreu prejuízo na sua integridade psíquica.

Por  esta  razão,  o  infortúnio  suportado  pelo  autor,  não
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passou  de  mero  dissabor  ou  aborrecimento,  não  influenciando  em  seu
estado psíquico, não sendo passível de indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS
MORAIS - MEROS DISSABORES. -  O mero dissabor
não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas  somente  aquela  agressão  que  exacerba  a
naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando
fundadas  aflições  ou  angústias  no  espírito  de
quem ela se dirige.  Precedentes do STJ.  (TJ-MG -
AC:  10145120720621001  MG,  Relator:  Tibúrcio
Marques, Data de Julgamento: 11/07/2013, Câmaras
Cíveis  /  15ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
19/07/2013)

DIREITO CIVIL - CEMIG - PAGAMENTO DE FATURA EM
DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO DO EXCESSO PAGO - É
DEVIDO O PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA -
INEXISTÊNCIA  DE  DANO  MORAL  -  MEROS
DISSABORES E ABORRECIMENTOS.
-  O dano moral é aquele que ataca a psique da
vítima,  que  lhe  imputa  injusto  sofrimento
pessoal,  lhe  diminui  a  auto-estima  ou  afronta
aspectos de sua personalidade.  A existência de
danos  meramente  materiais  não  atrai,
necessariamente, danos morais.
-  A  jurisprudência  evoluiu  nos  últimos  anos,
pacificando  o  entendimento  de  que  meros
dissabores ou 'dores de cabeça' fazem parte do
cotidiano e não geram, necessariamente, danos
morais. (TJ-MG  -  AC:  10521090855144001  MG,
Relator:  Vanessa Verdolim Hudson Andrade,  Data de
Julgamento: 15/10/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2013)

Em face de todo o acima exposto,  DOU PROVIMENTO
PARCIAL a  apelação  cível, mantendo  a  sentença  no  tocante  ao
ressarcimento referente ao dano material, e excluindo o pagamento relativo
ao dano moral.

Deixo de majorar os honorários em razão da fixação, em
1° grau, do valor máximo.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de

Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para

substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das  Graças

Morais Guedes). 

Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018. 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
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