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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  SENTENÇA  QUE
RECONHECEU APENAS OS DANOS MATERIAIS.
APELO  PARA RECONHECIMENTO  DOS  DANOS
MORAIS.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  E
ARGUMENTOS  APTOS  A  CONCLUIR  PELA
LESÃO  AO  DIREITO  DE  PERSONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- O Apelante juntou apenas fotos dos automóveis e o
boletim de acidente de trânsito. Não explicou qual foi
a  situação  de  dor  ou  angústia  suportadas  nem
tampouco trouxe laudo médico apto a comprovar a
situação  a  que  ficou  exposto  após  o  sinistro.  A
documentação anexada é apta apenas a demonstrar
danos materiais e o relato da parte não descreve a
angústia experimentada. Portanto, ausente qualquer
outra  particularidade  fática  apta  a  evidenciar  a
existência de  lesão à esfera  jurídica equivalente  à
dignidade, integridade moral e/ou personalidade do
postulante,  mantenho  o  entendimento  acerca  da
inexistência de danos morais. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por votação unânime,  em  DESPROVER a Apelação, nos termos do
voto do relator e da certidão de julgamento de fl.75.

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0003521-82.2014.815.2001

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vandilson Souza de

Almeida contra a Sentença que julgou  parcialmente procedente a Ação para

condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais no valor

de R$ 6.076,78 (seis mil, setenta e seis reais e setenta e oito centavos).

O Autor/Apelante argumentou que os Promovidos devem ser

condenados ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto após

o acidente de trânsito provocado por eles, teve que se dirigir ao Hospital de

Trauma para receber os cuidados devido a brutalidade do acidente. Argui que

os Apelados nunca se propuseram a ressarcir os prejuízos.

Nas  Contrarrazões,  os  Apelados  pediram  a  manutenção  da

Sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls. 70/71).

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão cinge-se a saber se o acidente de trânsito

provocado pelos Promovidos repercutiu na esfera moral do Autor e deve ser

passível de indenização.

O Apelante juntou apenas fotos dos automóveis e o boletim de

acidente  de  trânsito.  Não  explicou  qual  foi  a  situação  de  dor  ou  angústia

suportadas nem tampouco trouxe laudo médico apto a comprovar a situação a

que ficou exposto após o sinistro. Outrossim, a declaração da fisioterapeuta,

como observou o magistrado, demonstra que antes do acidente o Demandante

já  era  atendido  naquele  local,  não  acrescentando  nenhum  detalhe  sobre

possíveis danos físicos causados pela colisão.

A documentação anexada é apta apenas a demonstrar danos

materiais e o relato da parte não descreve a angústia experimentada.
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O  dano  moral  configura  a  violação  aos  direitos  da

personalidade.

Confira-se, sobre o tema, as lições de Sérgio Cavalieri Filho (in

Programa de Responsabilidade Civil, 8 ª Ed – São Paulo: Atlas, 2008, p.83/84):

“Só  deve  ser  reputado  como  dano  moral  a  dor,

vexame,  sofrimento,  humilhação  que,  fugindo  à

normalidade,  interfira  intensamente  no

comportamento  psicológico  do  indivíduo,

causandolhe  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 -dia, no

trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente

familiar,  tais  situações  não  são  intensas  e

duradouras  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio

psicológico do indivíduo (...)  mero inadimplemento,

mora ou prejuízo econômico não configuram, por si

sós,  dano moral,  porque não agridem a dignidade

humana”. 

Assim, há de se distinguir um acidente de trânsito, causado por

imprudência do condutor,  mas com danos exclusivamente materiais,  de  um

acidente com vítimas ou que gere danos a integridade física da parte, ainda

que não sejam de ordem grave.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
SUBJETIVA. ACIDENTE. COLISÃO ENVOLVENDO
ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. DANO MORAL
INEXISTENTE.  DANO  MATERIAL.  JUROS  DE
MORA.  ALTERAÇÃO.  SUCUMBÊNCIA
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RECÍPROCA.  1.  Cinge-se  a  quaestio  iuris  na
existência de danos morais a serem compensados
ao autor, em razão de colisão de trânsito entre seu
veículo particular com um ônibus de propriedade da
ré, bem como quanto ao termo inicial dos juros de
mora  em  relação  a  verba  extrapatrimonial.  2.  Os
danos morais não restaram caracterizados, uma vez
que meros aborrecimentos, contrariedades, irritação,
fatos  que  são  corriqueiros  na  agitação  da  vida
moderna nas grandes metrópoles não são capazes
de  configurar  dano  extrapatrimonial.  Ademais,  o
simples envolvimento em acidente de trânsito e os
previsíveis  incômodos  dele  advindos  não
caracterizam abalo  moral  indenizável.  Precedentes
do TJRJ. 3. Noutro ponto, quanto à verba arbitrada a
título  de  dano  material,  retoca-se  a  sentença  de
ofício,  conforme  autorizado  pelo  verbete  161  da
súmula  de  jurisprudência  predominante  deste
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,
para  estabelecer  que  os  juros  de  mora  fluam  a
contar de 13/03/2009, data do evento danoso, diante
do  verbete  nº  54  da  súmula  de  jurisprudência
predominante do E. Superior Tribunal de Justiça 4.
Diante  do  reconhecimento  da  sucumbência
reciproca,  os  honorários  serão  compensados  e  as
custas processuais rateadas. 5. Apelo da ré provido
e recurso do autor que não segue. De ofício, altera-
se  o  termo  a  quo  dos  juros  de  mora  quanto  aos
danos  materiais.  (TJRJ  APL:
00071843120098190052  RIO  DE  JANEIRO
ARARUAMA  1  VARA  CIVEL,  Relator:  JOSE
CARLOS PAES,  Data  de  Julgamento:  04/05/2015,
DÉCIMA  QUARTA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 06/05/2015)

Portanto, ausente qualquer outra particularidade fática apta a

evidenciar  a  existência  de  lesão  à  esfera  jurídica  equivalente  à  dignidade,

integridade moral e/ou personalidade do postulante, mantenho o entendimento

acerca da inexistência de danos morais. 

Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO O

APELO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
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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.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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