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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível Nº 0034283-18.2013.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado)

Apelante: Ednaldo Quirino de Meireles – Adv.: Ana Patrícia Ramalho de
Figueiredo (OAB/PB nº 11.666)

Apelada:  Via  Limpa  Serviços  Ambientais  e  Locação  de  Equipamentos
Ltda. - Adv.: Aluísio Freitas de Almeida Júnior (OAB/PB nº 17.475-A)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por Ednaldo
Quirino de Meireles, hostilizando sentença de fls. 75/82, proveniente do
Juízo  de  Direito  da  11ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  João  Pessoa-PB,
prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada  contra Via  Limpa  Serviços  Ambientais  e  Locação  de
Equipamentos Ltda., ora apelada.
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O  magistrado  singular  julgou,  parcialmente,
procedentes os pedidos exordiais, condenando a insurreta ao pagamento
dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito no montante de
R$ 973,73 (novecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos),
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do
evento danoso, excluindo os danos morais.

Irresignado,  o  promovente  interpôs  apelação  (fls.
86/91) assentando a necessidade de se reformar a sentença para que a
empresa promovida seja também condenada a indenizar os danos morais
sofridos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas às fls. 97/100.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
ofertou parecer (fls. 106/108) sem, contudo, opinar acerca do mérito do
recurso.

É o relatório.

V O T O

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos
pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  do
presente recurso. 

Extrai-se dos autos que no dia 23 de maio de 2013, na
comunidade de Boa Esperança, mais precisamente na Br 230 (Km 26,7)
por  volta  das  17h20m,  o  apelante  estava  parado  com seu  veículo  no
acostamento,  ao  lado  da  faixa  de  pedestres  aguardando  a  travessia
destes, quando foi surpreendido por um caminhão da empresa apelada,
que ao não conseguir parar o veículo a tempo antes da faixa de pedestre,
desviou para o acostamento, vindo a colidir lateralmente com o veículo do
autor.
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Conforme  relatado,  aqui  não  mais  se  discute  a
responsabilidade da empresa pelo sinistro, mas, tão somente, se restou
caracterizado, ou não, a ocorrência dos danos morais em decorrência do
acidente.

Para  a  existência  de dano moral  é  necessário  que o
abalo  psíquico  seja  suficiente para causar  dor  no âmago do indivíduo.
Segundo ensinamento do eminente civilista SÍLVIO DE SALVO VENOSA,
em sua obra Direito Civil – Responsabilidade Civil, vol. IV, ed. Atlas, 2003:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral  e  intelectual  da  vítima.  (...)  Não  é  também
qualquer  dissabor  comezinho  da  vida  que  pode
acarretar a indenização. Aqui, também é importante
o critério objetivo do homem médio”.

Deveras,  não  há  registro  nos  autos  de
constrangimentos  ou  restrições  capazes  de  abalar  seriamente  o  ânimo
psíquico do apelante, pois para a configuração do dano moral é necessário
que a conduta tenha trazido sofrimento e humilhação ao indivíduo, não
sendo suficiente  para  caracterizá-lo  o  simples  fato  do  autor  ter  ficado
impossibilitado  de  usar  o  veículo  enquanto  aguarda  a  resolução  da
demanda.

Nesse sentido, segue os seguintes julgados: 

RECURSO  INOMINADO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
CULPA  DO  RÉU  EVIDENCIADA.  DANOS  MATERIAIS
COMPROVADOS.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS. 1. A prova dos autos foi suficiente
a  esclarecer  a  dinâmica  dos  fatos  e  a  culpa  do
demandado quanto ao acidente de trânsito objeto do
presente  feito.  2.  O  autor  trafegava  na  ERS  122,
sentido São Sebastião do Caí/Bom Princípio, na pista
da esquerda, quando teve sua preferencial cortada
pelo  veículo  do  réu  que  saía  de  um  posto  de
combustíveis e ingressava na via, no lado direito do
sentido  da  via.  3.  Cabia  ao  requerido  empreender
atenção e  cuidado  para  realização da  manobra  de
ingresso  na  rodovia.  Art.  34  do  CTB.  Prova
testemunhal  que  corroborou  a  tese  inicial  e
evidenciou a culpa exclusiva do requerido. 4. Dano
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material  comprovado  pela  nota  fiscal  de  fl.  30  e
orçamento de fl. 32. 5. Dano moral não configurado.
Ausência  de  situação  de  afronta  aos  atributos  de
personalidade do autor. As lesões físicas suportadas
pela esposa deste não servem ao reconhecimento de
dano  extrapatrimonial  ao  demandante,  segundo  a
regra do art. 6º do CPC. Ademais, não veio aos autos
comprovação  de  circunstâncias  que  levassem  ao
reconhecimento de dano moral por ricochete, motivo
pelo  qual  deve  ser  afastada  essa  condenação  do
provimento  de  primeiro  grau.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  RECURSO  PROVIDO,  EM  PARTE.
(Recurso  Cível  Nº  71005571856,  Segunda  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Roberto
Behrensdorf  Gomes  da  Silva,  Julgado  em
26/08/2015).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005571856 RS, Relator:
Roberto  Behrensdorf  Gomes  da  Silva,  Data  de
Julgamento:  26/08/2015,  Segunda  Turma Recursal
Cível,  Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
28/08/2015)

DIREITO  CIVIL.  EMBARGOS  INFRINGENTES.  AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE
DE  TRÂNSITO  SEM  LESÕES  GRAVES.  MERO
ABORRECIMENTO.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO. 1. O dano moral pressupõe dor física
ou moral acima do usual e se configura sempre que
alguém  aflige  outrem  injustamente,  atingindo  seu
íntimo,  causando-lhe dor,  constrangimento, tristeza
ou angústia, dentre outros sentimentos negativos. 2.
Apesar do sentimento de indignação que o acidente
pode  ter  despertado  na  vítima,  aquele  não  lhe
causou  lesão  moral  indenizável.  3.  Embargos
Infringentes conhecidos e providos. Unânime.
(TJ-DF  -  EIC:  20130910130063,  Relator:  FÁTIMA
RAFAEL,  Data  de  Julgamento:  24/08/2015,  1ª
Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Publicado  no
DJE : 27/08/2015 . Pág.: 117)

Desta  forma,  amparado  em  todos  os  fundamentos
expostos  acima,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

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  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

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, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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