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-  A  empresa  de  seguros  deve  indenizar
terceiro  se  comprovada  a  culpa  do
segurado e o seguro contratado preveja a
cobertura de danos. 

- Não se olvida que o valor da indenização
oriundo  do  seguro  obrigatório  deve  ser
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abatido  da  indenização  fixada
judicialmente,  conforme  dispõe  súmula  nº
246 do STJ, contudo, para que possa ser
descontado é  necessária  a  comprovação
do pagamento do benefício legal.

- “O acidente de trânsito que traz a vítima
desconforto  físico  e  psíquico,  com  dores,
internação e trauma, além de sequela física
permanente, acarreta dano moral.” (TJMG -
Apelação  Cível  1.0024.06.237865-8/001,
Relator(a):  Des.(a)  Tiago  Pinto  ,  15ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
30/10/2014,  publicação  da  súmula  em
10/11/2014) 

-   A correção monetária aplicada sobre  o
valor  da  indenização  em  razão  ao  dano
moral  deve  incidir  a  partir  do  seu
arbitramento,  conforme  entendimento
contido  na  Súmula  n.  362 do  colendo
Superior Tribunal de Justiça.

CIVIL –  Recurso  adesivo –  Vítima  do
acidente –  Valores condenatórios –  Danos
materiais –  Mensuração devida – Ausência
de  argumentos  suficientes  para  majorar
“quantum” indenizatório – Lucros cessantes
–  Modalidade  destacada  de  danos
materiais  –  Majoração cabível  pelo  tempo
considerado  –  Honorários  advocatícios  –
Percentual  fixado com  obediência  aos
critérios do art.  20, §§ 3º e 4º, do CPC  –
Reforma  em  parte  da  sentença –
Provimento parcial.

-  Não merece correção a sentença quando
os valores indenizatório foram bem fixados,
em consonância  com os critérios  legais  e
jurisprudenciais  e  as  circunstâncias  do
processo.

-  A  indenização  nos  chamados  lucros
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cessantes,  modalidade  destacada  nos
autos  de  danos  materiais,  depende  de
prova  específica,  devendo  ser  majorados
quando  aquilados  na  decisão  de  forma
equivocada.

-  Impõe-se  manter  os  honorários
advocatícios  no  percentual  fixado  na
sentença  se  arbitrados  com  atenção  ao
disposto no artigo 20, § 3º, do CPC. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível e recurso adesivo acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento parcial ao apelo e ao recurso adesivo, nos termos do
voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação  cível,  interposta  por
Sul América Cia Nacional de Seguros (fls. 287/306), e de recurso adesivo,
manejado por Antônio Ferreira da Silva (fls. 313/319), desafiando sentença
de lavra da MM. Juíza de Direito  da 1ª Vara Cível  da Comarca de Campina
Grande, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na “ação de
cobrança”, ajuizada pelo segundo contra o primeiro recorrente.

A magistrada sentenciante  entendeu que o
autor  não teve culpa em acidente de trânsito ocorrido com  o  segurado da
demandada,  sendo  devida  parte  das  indenizações  dispostas  no  contrato
deste.

Com  isso, a  julgadora  condenou  a
seguradora a pagar a quantia de R$ 39.545,00 (trinta e nove mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais), a título de danos materiais; R$ 50.000,00 (cinquenta
mil  reais),  referentes  a danos  corporais;  e  R$  8.000,00  (oito  mil  reais)
atinentes  a danos morais; totalizado o importe de R$ 97.545,00 (noventa e
sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

Inconformada  com  a  decisão,  a  Sul
América Cia Nacional de Seguros defende, em síntese,  a inexistência de
culpa do motorista  do veículo segurado  e a ausência de comprovação de
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lucros cessantes em favor do autor.

Defende  a  empresa  recorrente  a
impertinência do valor da condenação em razão dos danos corporais, já que
“o autor sofreu a perda do baço e pleiteia a indenização de R$ 50.000,00 reais
pela perda do mesmo” (“sic”), considerando que “Destoante está da realidade,
pois o baço é um órgão dispensável para o funcionamento do corpo humano,
sendo assim, um órgão não vital”(“sic” - fls. 296/297). 

Sustenta  a  seguradora  que,  do  valor
condenatório,  deve  ser  reduzida a  quantia  relativa  ao  seguro  obrigatório
(DPVAT), pois a hipótese, em caso de manutenção da condenação, causaria
“bis in idem” para o promovente.

Verbera pela  ausência  de  dano  moral,
mormente  porque,  mesmo  ocorrendo  descumprimento  contratual,  não  há
ofensa aos direitos da personalidade, situação que não enseja  o dever de
indenizar.

Por  fim,  discorre  sobre  o  termo inicial  da
correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por
danos morais, sustentando a aplicação da súmula de nº 362 do STJ.

Requer o provimento do apelo.

Por  sua  vez,  Antônio  Ferreira  da  Silva,
igualmente irresignado, afirma, em recurso adesivo, que o montante do valor
da indenização por danos materiais deve ser de R$ 58.803,32 (cinquenta e
oito  mil,  oitocentos  e  três  reais  e  trinta  e  dois  centavos),  conforme
documentação trazida aos autos.

Retrata, ainda,  a necessidade da correção
da condenação referente a  lucros cessantes,  “referente  ao  que deixou de
ganhar pelo tempo que esteve impossibilitado de exercer as suas atividades
laborais”.

Questiona o valor fixado a título de danos
morais, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pugnando pela majoração ao patamar
disposto em petição inicial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, o autor/recorrente adesivo insurge-
se  contra  o  percentual  fixado  a  título  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais  (15%  -  quinze  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação),
pugnando pela majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
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Outrossim, requer  o  provimento  do  apelo
interposto adesivamente.

Contrarrazões  às  fls.  321/328  e  332/337,
respectivamente.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 342, opinando pelo prosseguimento da tramitação do recurso,
sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  os recursos,  eis  que  presentes
todos os requisitos de admissibilidade.

Verifica-se dos autos que Antônio Ferreira
da Silva se envolveu, no dia 24/04/2009, em acidente de trânsito com Vinicio
Cabral de Lima,  o qual possuía contrato de seguro de veículo, onde havia
prevista cobertura para indenização por danos, conforme documento de fl. 19.

Insatisfeito com  a demora no recebimento
da  indenização  que  entendia  devida  pela  seguradora,  Sul América  Cia
Nacional de Seguros, Antônio Ferreira da Silva ajuizou a presente “ação de
cobrança”,  em  28/09/2009,  requerendo  os  valores  referentes  a  danos
materiais (R$ 58.803,22), corporais (R$ 50.000,00) e morais (R$ 10.000,00).

Os  pedidos  contidos  na  demanda foram
julgados procedentes  em  parte,  tendo  a  magistrada  de  primeiro  grau
condenado a seguradora a pagar a quantia de R$ 39.545,00 (trinta e nove mil,
quinhentos  e  quarenta  e  cinco  reais),  a  título  de  danos  materiais;  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)  referentes  a danos corporais; e R$ 8.000,00
(oito mil reais) atinentes a danos morais; totalizado o importe de R$ 97.545,00
(noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

Com isso,  passa-se a análise do primeiro
recurso apelatório, interposto pela Sul América Cia Nacional de Seguros.

PRIMEIRO APELO

Em que pese toda a argumentação tecida
pela primeira recorrente, para tentar se livrar do pagamento de indenização
em favor do autor,  observa-se que há demonstração de que a conduta do
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segurado,  de  fato,  causou o  acidente  de  trânsito  que motivou  a  presente
demanda judicial, sendo inegável a responsabilidade civil da seguradora.

No caso em testilha, o Boletim de Acidente
de Trânsito,  encartado às fls. 21/22,  foi claro ao registrar que o veículo do
autor foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo segurado, que trafegava
em via secundária e avançou placa de parada obrigatória,  interceptando o
fluxo de trânsito.

Registrou o  Boletim  de  Acidente  de
Trânsito:

“Portanto ficou evidenciado que a causa do acidente deu-se
em  decorrência  do  lapso  do  condutor  do  V2  Pálio  o  qual
avançou  o  cruzamento  sem  parara  antes,  desobedecendo  à
sinalização  vertical  R-1  placa  de  “Parada  Obrigatória”
consequentemente causando o acidente” (“sic”).

Assim,  não há como ser afastado o dever
da  apelante  de  indenizar  o  autor  pelos prejuízos  materiais  suportados  e
comprovados nos autos, mostrando-se irretocável a sentença atacada neste
ponto. 

Quanto aos danos corporais, verifica-se que
estes  foram  previstos  contratualmente,  havendo  limite  máximo  de  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) para indenização da espécie.

No  caso,  também  merecer  respaldo  o
entendimento da magistrada, que considerou haver elementos necessários à
comprovação da  extensão e  gravidade dos  ferimentos  sofridos pelo  autor,
restando atestado a seguintes sequelas:

“Debilidade  permanente  de  flexão  do  joelho  esquerdo  e
deambulação  e  da  função  imunológica  devido  a
esplenectomia” (remoção do baço) (fl. 255).

Desse  modo,  entende-se  que  a
compensação pecuniária encontra-se em sintonia com a extensão do dano,
havendo mais de uma sequela em decorrência do acidente, inclusive retirada
de órgão (baço),  indicando a gravidade necessária para o recebimento no
valor máximo.

Em seguida, afirmou a seguradora apelante
ser  necessário  o  abatimento  da  indenização  do  valor  atinente  ao  seguro
DPVAT, nos termos da súmula 246 do STJ.
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Não se olvida que o valor da indenização
oriundo  do  seguro  obrigatório  deve  ser  abatido  da  indenização  fixada
judicialmente.

A questão, inclusive, já é objeto de Súmula
perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

Súmula 246: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido
da indenização judicialmente fixada".

Contudo,  para que os valores pagos pelo
seguro  obrigatório  possam  ser  abatidos  do  montante  devido  a  título  de
indenização, é indispensável a comprovação do pagamento do benefício.

“In  casu”,  inexiste  comprovação de que o
autor tenha recebido a indenização decorrente do seguro obrigatório.

Tal  prova  seria de  simples  produção,
bastando uma consulta ao banco de dados da responsável pelo pagamento; e
poderia ser apresentada pela empresa seguradora nos autos.

Sobre  o  descabimento  do  desconto  na
hipótese, transcreve-se a seguinte decisão:

"INDENIZAÇÃO  POR  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -
CONCESSIONÁRIA  DE  TRANSPORTE  COLETIVO  -
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  -  MORTE  DE  FILHO
MAIOR  SOLTEIRO  -  PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS
PARA PENSÃO MENSAL - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DO
QUANTUM - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA -
DANOS  MORAIS  EXCLUÍDOS  NA  APÓLICE  -
POSSIBILIDADE - DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
- CONDIÇÕES. -A concessionária de transporte coletivo tem
responsabilidade objetiva em caso de dano causado por ato de
seus  prepostos,  somente  se  eximindo  quando  provar  culpa
exclusiva  da  vítima,  caso  fortuito,  força  maior  ou  fato  de
terceiro (art. 37, § 6º, da CR). -A reparação do dano moral há
de ser suficiente para compensar a dor do ofendido e dissuadir
o ofensor de reincidir na conduta lesiva, tendo-se em conta as
condições  pessoais  e  sociais  dos envolvidos,  o  que  inclui  a
intensidade dos vínculos que uniam a vítima aos beneficiários
da indenização. - Embora os danos morais possam incluir-se
no âmbito dos danos pessoais, porque se referem a atributos
da pessoa, por eles não responde a seguradora-denunciada se
provada  a  existência  de  cláusula  do  seguro  com  expressa
exclusão desse risco. -  A dedução do seguro obrigatório da
indenização  devida  pela  seguradora  é  possível  quando  a
indenização  é  paga  diretamente  à  vítima  ou  aos  seus
beneficiários e se comprova o efetivo recebimento do seguro
por  eles.  Primeira  apelação  provida  e  segunda  e  terceira
apelações não providas." (TAMG, 2a Câmara Cível, Apelação
Cível nº373.109-7, Relator: Juiz Edgard Pena Amorim, data
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do julgamento: 27/5/2003)

No  que  pertine  ao dano  moral,
compreende-se que o caso em tela admite a condenação ao pagamento de
indenização,  na  medida  em  que  resta  configurada  a  dor,  aflição,  abalo
psicológico e sofrimento do autor por suportar as sequelas do acidente.

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  PENSÃO  VITALÍCIA
APOSENTADO. LIMITE UM SALÁRIO MÍNIMO. DANO
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORADO. DANO MORAL POR RICOCHETE
- O autor  tem direito à  pensão vitalícia quando já era
aposentado à época do acidente,. No entanto, a verba
deve ser restrita a um salário mínimo.
- O acidente de trânsito que traz a vítima desconforto
físico e psíquico,  com dores,  internação e trauma,
além  de  sequela  física  permanente,  acarreta  dano
moral. O dano moral deve ser fixado de acordo com
as circunstâncias do caso concreto.
- Tratando-se de danos morais postulados em virtude de
acidente  de  trânsito  com  vítima  com  seqüelas
permanentes,  não é possível  se conceder legitimidade
ampla e irrestrita a todos os membros da família, pelo só
fato da lesão. Hipótese ocorrente de não extensão dos
danos morais à mulher e filhos.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0024.06.237865-8/001,
Relator(a):  Des.(a)  Tiago Pinto  ,  15ª  CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em 30/10/2014,  publicação  da  súmula  em
10/11/2014) (Sem destauqes no original).

Por fim, discorre a primeira recorrente sobre
o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a
indenização por danos morais, verberando a aplicação da súmula de nº 362
do STJ.

No  caso,  a correção monetária aplicada
sobre o valor da indenização em razão ao dano moral deve incidir a partir do
seu  arbitramento,  conforme  entendimento  sumulado  do  colendo  Superior
Tribunal de Justiça, “in verbis”:

Súmula 362 do STJ:  A correção monetária do valor da
indenização  do  dano  moral  incide  desde  a  data  do
arbitramento. 

Já o termo inicial dos  juros de mora leva
em  conta  a  natureza  contratual  da  relação  jurídica  estabelecida  entre  as
partes. Nessa hipótese, aplica-se o art. 405 do Código Civil,  que estabelece,
ao revés do que fixou a sentença, os juros desde a citação.
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Art.  405. Contam-se os juros de mora desde a citação
inicial. 

A  relação,  no  caso,  é  contratual,  pois
decorrente da previsão de contrato de seguro privado.

RECURSO ADESIVO

Antônio Ferreira da Silva  argumenta  que
o montante  do  valor  da  indenização por  danos  materiais  deve ser  de  R$
58.803,32  (cinquenta  e  oito  mil,  oitocentos  e  três  reais  e  trinta  e  dois
centavos), conforme documentação trazida aos autos, e não de R$ 39.545,00
(trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

Ainda, retrata o cabimento da condenação
atinente  a lucros cessantes  em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), “referente ao
que deixou de ganhar pelo tempo que esteve impossibilitado de exercer as
suas atividades laborais”.

Na  sentença  proferida,  como  dito,  a
julgadora condenou a seguradora a pagar a quantia de R$ 39.545,00 (trinta e
nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais),  a título de danos materiais,
dos quais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) representam lucros cessantes.

Assim,  conclui-se  que,  dos  R$  39.545,00
(trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), R$ 24.545,00 (vinte e
quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) foram de prejuízos materiais
do autor com o seu veículo, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) serviram de
dano material pelo lucro cessante.

Os  valores  expostos  pela  magistrada  a
título  de  danos  materiais  sobre  o  veículo foram  bem  fundamentados  e
representam o cálculo  preciso do efetivo prejuízo sobre o bem,  apresentado
em documentos nos autos.

O autor, recorrente adesivo, não rebateu a
contento  os  fundamentos  expostos  quanto  ao  valor  das  avarias  no  seu
veículo, requerendo, de forma simples, quantia superior a pleiteada.

Todavia, no atinente aos lucros cessantes,
modalidade  destacada  dos  danos  materiais,  estes,  de  fato,  merecem  ser
majorados, conforme as próprias premissas expostas na decisão.

A julgadora entendeu que há comprovação
de que até setembro de 2009 o autor restou impossibilitado de exercer o seu
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labor. Tendo o acidente ocorrido no fim do mês de abril de 2009, observa-se
que o autor, na verdade, ficou 5 (cinco) meses afastado do trabalho. 

Como  comprovou  rendimento  médio
mensal  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  (fls.  87/88),  deve  receber  R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo período, e não R$ 15.000,00 (quinze
mil  reais)  como  disposto  na  sentença,  o  que  resulta  na  majoração  da
indenização   total   por dano material   em R$ 10.000,00 (dez mil reais)  .

Quanto aos danos morais, estes devem ser
arbitrados com  a  observância  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, condizentes com as circunstâncias dos fatos narrados nos
autos.

A respeito do assunto, colhe-se da doutrina
de Maria Helena Diniz: 

"A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei,  e
nos casos de dano moral não contemplado legalmente a
reparação correspondente será fixada por arbitramento
(CC, art. 1.553, RTJ, 69/ 276, 67/ 277). Arbitramento é o
exame  pericial  tendo  em  vista  determinar  o  valor  do
bem,  ou da obrigação,  a  ele  ligado,  muito comum na
indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o
dano  moral,  baseado  em  critérios  subjetivos  (posição
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender:  culpa  ou  dolo)  ou  objetivos  (situação
econômica  do  ofensor,  risco  criado,  gravidade  e
repercussão  da  ofensa)"  ("Curso  de  Direito  Civil
Brasileiro"  -  São  Paulo,  Saraiva,  1990,  v.  7  -
Responsabilidade Civil, 5. ed., p. 78/79).

E do julgado: 

"Na valoração da verba indenizatória a título de danos
morais,  deve-se  levar  em conta  a  dupla  finalidade  da
reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico,
e ainda propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto
represente um enriquecimento sem causa."(Ap. 397.367-
1/Belo  Horizonte,  6ª  CCível/TAMG,  Rel.  Juiz  Dárcio
Lopardi Mendes, 04/03/2004).

Deste modo,  a  condenação não deve ser
tão ínfima que não sirva de lição para o ofensor, sob pena de desvirtuamento
do  instituto  do  dano  moral,  tampouco  tão  onerosa  que  permita  o
enriquecimento sem causa do credor. 
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Destarte,  atento  aos  critérios  da
indenização por danos morais e à vedação do enriquecimento sem causa da
vítima, entendo como devida a quantia fixada pela magistrada de R$ 8.000,00
(oito mil reais), por se mostrar adequada com o caso em concreto e propiciar
à vítima satisfação compensadora pelos dissabores que passou.

Por  fim,  no  atinente  aos  honorários
advocatícios sucumbenciais (15% sobre o valor da condenação), tem-se que
o percentual disposto na sentença seguiu os parâmetros dispostos no Código
de  Processo  Civil  (art.  20,  §3º),  dentro  do  limite  legal,  observadas as
circunstâncias do caso, não merecendo ser redimensionado.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO E AO RECURSO ADESIVO, reformando, em parte, a
sentença  proferida,  para determinar a incidência  (1)  de correção monetária
sobre o valor do dano moral a partir da data de arbitramento da indenização;
(2) de juros de mora sobre o total da indenização a partir da citação válida do
réu nos autos; e majorar o valor total indenizatório por danos materiais em R$
10.000,00 (dez mil reis), referente ao acréscimo a título de lucros cessantes,
passando para R$ 49.545,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e
cinco reais).

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo.

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

 
Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de março
de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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