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Origem : 9ª Vara Cível da Capital.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE
DANOS.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.
TAXISTA.  DANOS  MATERIAIS.  CUSTEIO
RECUSADO  PELA  SEGURADORA  DO
VEÍCULO  CAUSADOR  DO  SINISTRO.
ALEGAÇÃO  DE  REPARO  POR  DEFEITO
PRECEDENTE  AO  ACIDENTE.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DO  FATO
MODIFICATIVO  DO  DIREITO  AUTORAL.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM
A  SUPERVENIÊNCIA  DO  DEFEITO.  DANO
EMERGENTE  CONFIGURADO.  LUCROS
CESSANTES  DEVIDOS.  IDONEIDADE  DA
PROVA APRESENTADA PELA DEMANDANTE.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Pelos documentos constantes no caderno processual,
verifica-se  como  fato  incontroverso  que  o  serviço
original de funilaria e pintura foi realizado, ocorrendo
a entrega do carro em 02/02/2011. De outra banda,
restou comprovado nos autos que,  em 17/02/2011, a
demandante foi novamente à oficina para sanar vícios
encontrados  nos  serviços  de  funilaria  e  pintura  e
elétrica. Diante dessas circunstâncias, observa-se que
idoneamente  provadas  as  alegações  da  parte  autora
quanto aos serviços necessários em seu automóvel e
verificados após o sinistro pelo qual é responsável a
empresa apelante.

- Apesar de a seguradora ter trazido aos autos fatos
modificativos do direito autoral, não se desincumbiu
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de  provar-lhes,  encontrando-se,  porém,  os  da  parte
autora idoneamente demonstrados.

- No que se refere aos lucros cessantes, igualmente se
observa  a  manifesta  improcedência  dos  argumentos
recursais,  haja  vista  que,  primeiramente,  é  fato
público e notório que um profissional taxista, ao se
ver privado de seu automóvel,  resta prejudicado na
percepção  de  sua  remuneração  pelo  período  que
esteve  injustamente  sem  o  instrumento  de  seu
trabalho.  De  outra  monta,  a  declaração  da
Cooperativa  de  Táxi  indicando  a  média  de
rendimentos  mensais,  no  período  em que  a  taxista
ficou injustamente impossibilidade de realizar o seu
labor, desde que não destoe da razoabilidade e em não
se  verificando  qualquer  impugnação  durante  a
instrução  do  feito  quanto  ao  valor  declarado,  é
plenamente  admissível  como  parâmetro  de
estipulação  de  lucros  cessantes  que  são
indiscutivelmente verificados no caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.  

Trata-se de Apelação Cível interposta por Brasil Veículos Cia
Seguros contra a sentença (fls. 91/96) que, nos autos da “Ação de Reparação
de  Danos”  proposta  por  Patrícia  Nogueira  da  Silva  Dias em  face  da
sociedade recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na peça de ingresso (fls. 02/06), a autora relata que é taxista e
proprietária do veículo Astra Sedan/GM, placa MNL-2724/PB. Aduz que, no
dia 19/12/2010, envolveu-se em um acidente automobilístico provocado por
Vilton  Kessio Ferreira  de  Brito,  em um automóvel  segurado pela  empresa
demandada,  a  qual  foi  acionada,  tendo  sido  o  carro  da  promovente
encaminhado para reparos junto à EBM Serviços Automotivos LTDA.

Assevera que o táxi lhe foi entregue, após o conserto, no dia
02/02/2011,  entretanto,  sem  condições  para  o  uso,  por  se  encontrar  o
compressor  do  ar-condicionado  danificado,  motivo  que  deu  ensejo  a  novo
serviço reparatório, que apenas findou em 21/02/2011, 65 (sessenta e cinco
dias) após a colisão ocasionada pelo carro segurado pela Brasil Veículos Cia
Seguros. 

Sustenta que a seguradora promovida se recusou a arcar com o
reparo do compressor, o qual somou a quantia de R$ 1.740,00 (mil, setecentos
e quarenta reais). Destaca a considerável depreciação que seu veículo sofreu
após o sinistro de trânsito.

Ao  final,  pleita  a  condenação  da  sociedade  demandada  ao
pagamento de: a) lucros cessantes de 18/12/2010 a 31/12/2010, no valor de R$
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2.437,50 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e
de  01/01/2011  a  21/02/2011,  na  montante  de  R$  7.800,00  (sete  mil  e
oitocentos reais);  b) danos emergentes de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa
reais);  c)  depreciação  do  veículo,  na  quantia  de  R$  7.200,00  (sete  mil  e
duzentos reais).

Contestação apresentada (fls. 26/34), alegando, em síntese, as
preliminares de falta do interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito,
destaca  a  ausência  de  conduta  da  ré  e  a  consequente  impossibilidade  de
condenação  ao  pagamento  de  indenização,  frisando  a  inexistência  de
responsabilidade pelo pagamento dos lucros cessantes.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 51/53).

Sobreveio, então, sentença de procedência parcial nos seguintes
termos:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  O  PEDIDO,  condenando  a  parte
promovida (BRASIL VEÍCULOS CIA SEGUROS) a
pagar  a parte  promovente  o valor  de R$ 9.540,00
(nove mil, quinhentos e quarenta reais), a título de
danos materiais, sendo R$ 1.740,00 (mil setecentos e
quarenta reais), referente aos danos emergentes, e R$
7.800,00  (sete  mil  e  oitocentos  reais),  quanto  aos
lucros  cessantes,  corrigidos  monetariamente  pelo
INPC, acrescidos de juros de mora, tudo a partir do
evento danoso (Súmula 43 e  54 do STJ).  Condeno
ainda  a  parte  promovida  nas  custas,  despesas  e
honorários  advocatícios,  os  quais fixo  em 20% do
valor  da  condenação,  devidamente  corrigido,
deixando de considerar a sucumbência recíproca, eis
que a autora decaiu em parte mínima do pedido”

Inconformada, a demandada interpôs Recurso Apelatório (fls.
98/108), em cujas razões defende  a inexistência de ato ilícito, bem como a
atuação pautada na boa-fé contratual. Enfatiza, quanto aos danos emergentes,
que a demandante pretende se beneficiar por reparos não supervenientes ao
sinistro ocorrido. 

Em  relação  aos  lucros  cessantes,  afirma  que  não  restaram
comprovados,  aduzindo  que  “é  absolutamente  necessário  que  seja
comprovado o não aferimento de ganhos por descumprimento de obrigações,
ocorrência de prejuízos ou não aquisição de direitos em decorrência do ato
ilícito do agente”.

Ressalta que o documento elaborado pela Cooperativa de Táxi
da Paraíba não é suficiente para condenação e lucros cessantes, destacando
que  o  único  documento  idôneo  para  comprovação  seria  a  declaração  de
imposto de renda.  Enfatiza que não houve atraso na realização do serviço,
“uma vez que o veículo fora diretamente encaminhado para a oficina após a
constatação do acidente”,  sendo que  “o tempo de permanência na oficina
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para  regularização  do  sinistro  foi  dentro  dos  limites  estabelecidos  para
realização”.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  reforma  da
sentença e julgamento improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Apesar  devidamente  intimada,  a  parte  apelada  não  ofertou
contrarrazões (fls. 112).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  116/119),  opinando pelo prosseguimento  do feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

Como  relatado,  o  caso  em  análise  diz  respeito  à
responsabilidade da seguradora de automóvel pelos danos emergentes e lucros
cessantes  que  o  carro  segurado  causou  no  veículo  da  demandante,  cuja
ocupação é taxista.

Conforme  se  infere  dos  autos,  após  o  sinistro,  o  táxi  da
promovente  foi  encaminhado  para  uma  oficina  mecânica  por  duas  vezes,
sendo a primeira delas objeto de acordo entre as partes do presente litígio,
resultando num pagamento de R$ 6.988,29 (seis mil, novecentos e oitenta e
oito reais e vinte e nove centavos). 

A contenda, no que se refere aos danos emergentes, diz respeito
ao segundo serviço a que o táxi teve de ser submetido, logo após o conserto
originariamente realizado, negando-se a seguradora ao custeio do reparo do
compressor  do  ar-condicionado  – cujo  custo  foi  de  R$  1.740,00  (mil,
setecentos  e  quarenta reais),  sob  a  assertiva  de que se trata  de reparo  não
superveniente ao sinistro ocorrido.

Pois bem, pelos documentos constantes no caderno processual,
verifica-se  como  fato  incontroverso  que  o  serviço  original  de  funilaria  e
pintura foi realizado, ocorrendo a entrega do carro em 02/02/2011. De outra
banda, restou comprovado nos autos que,  em 17/02/2011, a demandante foi
novamente à oficina para sanar vícios encontrados nos serviços de funilaria e
pintura e elétrica (fls. 16). 

Diante  dessas  circunstâncias,  observa-se  que  idoneamente
provadas as alegações da parte autora quanto aos serviços necessários em seu
automóvel e verificados após o sinistro pelo qual é responsável  a empresa
apelante.

Apelação Cível nº 0040048-38.2011.815.2001 4



Por  outro  lado,  apesar  de  a  seguradora  ter  trazido  aos  autos
fatos  modificativos  do  direito  autoral,  não  se  desincumbiu  de  provar-lhes,
encontrando-se, porém, os da parte autora idoneamente demonstrados. 

Nesse sentido,  bem observou o magistrado de primeiro grau,
ainda enfatizando que, inclusive, havia aplicado a inversão do ônus da prova
em favor do consumidor e, mesmo assim, não se descuidou a seguradora de
provar os fatos que alegava.  A respeito,  confira-se a  seguinte passagem da
sentença:

“(...) Com efeito, com a inversão do ônus da prova,
acolhida  às  fls.  22,  caberia  ao  demandado
comprovar  a  ocorrência  de  defeito  antes  do
supracitado acidente. Bastaria para tanto laudo da
oficina atestando a preexistência do vício.
De outro modo, todas as provas dos autos atestam
para o nexo causal entre a colisão e o dano do ar-
condicionado. Do orçamento de fls. 17/18, extrai-se
que, de fato, houve dano nesta parte, razão pela qual
foi  substituído  o  condensador,  o  convergedor  do
condensador  e  o  eletroventilador  de  ar-
condicionado” (fls. 93).

Dessa forma, uma vez constatado que o defeito – para o custeio
do qual houve recusa da seguradora do automóvel conduzido pelo culpado do
sinistro  –  foi  ocasionado  em  decorrência  do  sinistro  de  trânsito,  resta
plenamente  provado  o  nexo  causal  do  dano  emergente  pleiteado  pela
demandante com o acidente automobilístico, sendo correta a condenação ao
pagamento da verba pleiteada sob esse título.

No que se refere aos lucros cessantes, igualmente se observa a
manifesta  improcedência  dos  argumentos  recursais,  haja  vista  que,
primeiramente, é fato público e notório que um profissional taxista, ao se ver
privado de seu automóvel, resta prejudicado na percepção de sua remuneração
pelo período que esteve injustamente sem o instrumento de seu trabalho.

De outra monta, a declaração da Cooperativa de Táxi indicando
a  média  de  rendimentos  mensais,  no  período  em  que  a  taxista  ficou
injustamente impossibilidade de realizar o seu labor, desde que não destoe da
razoabilidade  e  em  não  se  verificando  qualquer  impugnação  durante  a
instrução do feito quanto ao valor declarado, é plenamente admissível como
parâmetro  de  estipulação  de  lucros  cessantes  que  são  indiscutivelmente
verificados no caso concreto.

Portanto, verifica-se correta a sentença de primeiro grau, não
merecendo  qualquer  reparo,  eis  que  aplicou  devidamente  as  normas
processuais e materiais referentes à responsabilização da seguradora em caso
de prejuízos ocasionados pelo seguro a terceiros.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.
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É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com jurisdição  plena,  em substituição a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de
2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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