
 

 Processo nº: 0001095-33.2013.8.15.0611 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) 

Assuntos: [Indenização por Dano Moral] 

APELANTE: LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

APELADO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE CAUSADO POR COLISÃO EM POSTE
POSICIONADO EM LUGAR IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE.
PROVIMENTO. — A doutrina e a jurisprudência vêm reiterando entendimento de que a
indenização decorrente de dano moral não pode constituir para o causador do dano um desfalque
em seu patrimônio, tampouco para o lesado, um enriquecimento sem causa, devendo sempre se
pautar o juiz, nos casos em que fica a seu critério a fixação do quantum, nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso apelatório,
nos termos do voto do Relator.  
RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo magistrado a
quo (id. 4334241 - fls. 72/75), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta
por Luiz Carlos Gomes de Oliveira, que consignou os seguintes termos: “JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a promovida a pagar indenização por dano moral no
valor de R$ 3.000,00 [três mil reais), que é suficiente para compensar o dano sofrido e atende aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com juros de 1% a/me correção monetária a partir
da data de publicação da presente sentença. Condeno a empresa-ré, ainda nas custas
processuais e em honorário advocatícios, estes à base de 20% sobre o valor da condenação.” 
Inconformado, argumenta o autor em suas razões recursais (id. 43342441 fls. 95/100), que a
sentença merece reforma para majorar a indenização por danos morais, a fim de que se chegue a
um valor que se mostre suficiente para reparar o mal sofrido pelo recorrente e sirva também como
medida de justiça capaz de inibir a reiteração da prática do ilícito que veio a ensejar no
ajuizamento da ação. Contrarrazões id. 4334242 (fls. 8/17). A Procuradoria de Justiça não opinou
no mérito porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção (id. 5333577). É o
relatório.  
VOTO. No caso em tela, o autor ajuizou a presente demanda argumentando que o mesmo
conduzia uma motocicleta quando foi surpreendido por um poste de luz muito próximo, perdeu o
controle e veio a cair ao solo. Foi diagnosticado com lesões, ficando impossibilitado de trabalhar. 
 Alegou a irregularidade do poste e seu nexo em relação ao acidente por ele sofrido. 
    Regularmente intimada, a Energisa alegou falta de nexo causal entre o acidente ocorrido e
poste de luz de sua propriedade. Afirmou ainda a imprudência do condutor da motocicleta como
causa do acidente. O magistrado a quo JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial. Condenou a
promovida a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 [três mil reais).Pois bem. 
A irresignação do autor/apelante consiste no montante fixado a título de indenização por danos
morais, porquanto afirma que se mostra deveras irrisório em detrimento de todos os danos
suportados pelo recorrente. O valor do dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve
ser majorado. In casu, é evidente a falha da Energisa, haja vista que o poste no qual o autor
colidiu estava posicionado em lugar irregular, fato este que se afigura inaceitável. Sobre o
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arbitramento de indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência vêm reiterando
entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode constituir para o
causador do dano um desfalque em seu patrimônio, tampouco para o lesado, um enriquecimento
sem causa, devendo sempre se pautar o juiz, nos casos em que fica a seu critério a fixação do 
quantum, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entende-se que, ao arbitrar a
indenização, é necessário considerar o nível sócioeconômico das partes, o animus da ofensa e a
repercussão dos fatos. A partir dessas premissas, considerando as circunstâncias do caso
concreto, a relação de causalidade entre o acidente sofrido pela parte autora e o poste de luz sob
responsabilidade da apelada, bem como as lesões causadas, a indenização deve ser majorada
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor mostra-se suficiente
para reparar o mal sofrido pelo recorrente e servirá também como medida de justiça capaz de
inibir a reiteração da prática do ilícito. Sendo assim, deve ser majorada a indenização por danos
morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os
demais termos da sentença. É como voto.  
Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Presidente). 
Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).  Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcos

Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça. João Pessoa, 29 de junho de 2020.   Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides                      
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