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GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004704-42.2010.815.0251.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Patos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Regina Célia Minick e José Brito de Lucena.
Advogado : Alexandre Lucena Camboim.
Apelado : Alfredo de Souza Brito.
Advogado : Klebert Marques de França.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  REGRESSIVA  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
DANOS MORAIS.  ACIDENTE DE TRÂNSITO
QUE  RESULTOU  NA  MORTE  DE  UM  DOS
EMPREGADOS  DO  PROPRIETÁRIO  DE  UM
DOS  AUTOMÓVEIS  ENVOLVIDOS,  BEM
COMO  EM  PREJUÍZOS  MATERIAIS.
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  DOS  QUAIS
DEFLUEM  A  CONDUTA  CULPOSA  DO
CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO, O QUAL
REALIZOU  UMA  ULTRAPASSAGEM
MALSUCEDIDA.  PROPRIETÁRIO  DO
VEÍCULO  NÃO  CULPADO  QUE  SOFREU
PREJUÍZOS  DE  ORDEM  MORAL  E
MATERIAL. DANOS MATERIAIS. INCLUSÃO
PELO  JUÍZO  SENTENCIANTE  QUANTO  ÀS
VERBAS  DA  RELAÇÃO  DE  TRABALHO
POSTULADAS EM DEMANDA AJUIZADA NA
JUSTIÇA  ESPECIALIZADA  PELOS
DEPENDENTES  DA  VÍTIMA  FATAL.
PREJUÍZOS  DECORRENTES  DO  NÃO
CUMPRIMENTO  DAS  NORMAS
TRABALHISTAS.  CULPA  EXCLUSIVA  DO
EMPREGADOR.  RECORTE  DOS  VALORES
RELATIVOS  À  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA  DO  MONTANTE  DA
CONDENAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Verificando-se  evidente  a conduta  culposa  do
condutor  demandado,  cuja  responsabilidade  recai
sobre a empregadora proprietária do veículo causador
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do sinistro, deve a ação do executor da ultrapassagem
ser  responsabilizada  de  acordo  com  as  normas  de
previstas no Código Civil,  mais especificamente dos
arts. 927 (elementos de responsabilidade), 932, inciso
III  (responsabilidade  civil  do  empregador  por  seus
empregados)  e  934  (ação  regressiva  em  face  do
terceiro causador).

- Não há que se falar em existência de culpa exclusiva
da vítima e do condutor do outro veículo envolvido
no  acidente,  sob  o  argumento  de  que  não  usava  o
cinto de segurança.  Inexiste exclusividade de culpa,
quando constatado que a eventual não utilização de
cinto de segurança não retira a causação do sinistro e
a  responsabilização  daquele  que  efetivamente  deu
causa  ao  acidente  de  trânsito,  mediante  uma
ultrapassagem malsucedida.

- No que se refere à visualização da comprovação de
danos  materiais  pelos  prejuízos  funerários  e
pagamento  da  carga  de  frutas perdida  no  acidente,
observa-se  que  a  sentença  não  merece  quaisquer
reparos. Primeiramente, a perda da mercadoria é algo
atribuível ao sinistro de trânsito e que, demonstrada a
quantia do prejuízo, há de arcar o respectivo causador.
Ademais, em se verificando que a fatalidade decorreu
de conduta culposa de responsabilidade dos apelantes,
a estes cumpre ressarcir os gastos oriundos do óbito e,
frise-se,  daqueles  que não  seriam  ordinariamente
devidos pelo empregador da vítima, como a despesa
de funeral.

-  Os  prejuízos  que  decorreram  do  ajuizamento  de
reclamação  trabalhista,  ante  o  inadimplemento  de
verbas laborais devidas pelo empregador ao falecido
empregado,  não  se  encontram  entre  os  danos
indenizáveis  componentes  da  ação  regressiva  por
responsabilidade  civil,  uma  vez  que  decorrem  de
culpa exclusiva do empregador, o qual não cumpriu
as normas de direito do trabalho.

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

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Regina  Célia
Minick e José Brito de Lucena contra sentença (fls. 273/277) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos que, nos autos da “Ação Regressiva c/c
Indenização por Danos  Morais e Materiais” ajuizada  por  Alfredo de Sousa
Brito em  face  dos  apelantes,  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos
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iniciais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/18),  o  autor  relata  que,  no  dia
29/10/2008,  seu  Caminhão  Ford  F-4000  se  envolveu em acidente
automobilístico,  destacando  que,  no  momento  em que  o  preposto  Vinícius
Alves França conduzia seu veículo, foi surpreendido com a manobra errada na
tentativa  de  ultrapassagem  efetivada  pelo  automóvel Toyota  Hilux,  de
propriedade de Regina Célia Minik, conduzido por um empregado desta, José
Brito de Lucena. Assevera que, em decorrência do acidente,  a F-4000 veio a
capotar e um de seus trabalhadores, passageiro no momento fatídico, faleceu.

Afirma que,  por ocasião do sinistro, teve que suportar vários
danos patrimoniais, desde a perda da mercadoria até a indenização decorrente
de reclamação trabalhista ajuizada pelo filho da vítima fatal. Frisa que, ante a
avaria do caminhão, teve que suportar o valor da franquia do seguro, perdeu a
carga que transportava e, ainda, deixou de lucrar, arcando com o pagamento de
frete para substituir o veículo, pagando uma indenização por danos morais na
reclamação trabalhista em que foi réu, além de honorários advocatícios para o
acompanhamento da demanda laboral e das despesas médicas, funerárias e de
suporte da família da vítima. Enaltece o abalo moral que sofreu por todos os
percalços  ocasionados  pela  conduta  ilícita  de  responsabilidade  dos
promovidos. Ao final, pleiteia a condenação ao pagamento de danos materiais
e morais.

Contestação  apresentada  (fls.  157/165),  impugnando,  em
síntese, os documentos relativos aos danos materiais apresentados, destacando
que a vítima fatal, carona no caminhão dirigido pelo demandante, não usava
cinto de segurança,  circunstância  que demonstra  a  culpa exclusiva daquele
pelo evento morte.

Após  instrução  processual,  com  a  juntada  de  documentos
técnicos  constantes  no  processo  de  apuração  criminal  dos  fatos,  foram
ofertadas razões finais pela promovida (fls. 269/271), sobrevindo, em seguida,
sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Julgo procedente, em parte, o pedido e condeno os
réus, solidariamente, ao cumprimento das seguintes
obrigações:
a – pagamento de indenização por prejuízo materiais
no importe de R$ 23.840,00 (recibos de fls. 30/31 e
33), devidamente atualizado com juros de mora de
1%  ao  mês,  da  citação  (art.  219,  do  CPC),  e
correção monetária, pelo IPCA, do ajuizamento da
ação (art. 2º, da Lei 6899/81);
b – pagamento de indenização por danos morais, no
montante de R$ 10.000,00, atualizado com juros de
mora  de  1%  ao  mês  e  correção  monetária,  pelo
IPCA, da publicação desta sentença.
Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  processuais,  na
razão  de  50%  para  cada  uma,  e  os  honorários
advocatícios  de  10%  do  valor  da  condenação,
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devidos  ao  patrono  da  parte  adversária,
suspendendo, por ora, a exigibilidade em relação à
parte  autora,  uma  vez  que  se  encontra  amparada
pela assistência judiciária gratuita (arts.  11/12, da
Lei 1.060/50)”.

Inconformados,  os  demandados  interpuseram  Apelação  (fls.
279/286),  tecendo  comentários  sobre  os  fatos  do  acidente  automobilístico,
destacando  que  a  vítima  fatal  não  usava  cinto  de  segurança,  cuja
responsabilidade de fiscalização cabe ao motorista do carro em que trafega,
sustentando a existência de culpa exclusiva das vítimas, sob o argumento de
que “se o passageiro Leonardo Lucena dos Santos estivesse utilizando o cinto
de segurança, há uma grande possibilidade de sua morte ter sido evitada”.

Em relação ao Caminhão do apelado,  afirma que  “conforme
apólice acostada aos autos fls. 227, e afirmação do próprio autor, o seguro
foi acionado, foi paga uma franquia de R$ 1.990,39 (um mil novecentos e
noventa reais e trinte e nove centavos) e foi beneficiado de acordo com as
garantias contratadas, danos materiais R$ 40.000,00, morte por Passageiro
R$ 5.000,00, danos morais R$ 10.000,00, carroceria R$ 1.000,00”, situação
que  defende  comprovar  que  houve  o  devido  ressarcimento  pelos  danos
sofridos.

Sustenta, em relação à reclamação trabalhista que a demanda
decorreu  de  descumprimentos  de  obrigações  laborais,  como a  ausência  de
anotação  na  CTPS.  Aduz  inexistirem  provas  de  que  o  condutor  da  Hilux
provocou o acidente. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da
sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  293/301),  aduzindo  que  “a
vítima Leonaldo Lucena dos Santos usava o cinto de segurança no momento
do acidente”,  destacando a existência  de  provas  da culpa  do motorista  da
Hilux,  bem  como  enaltecendo  que  houve  descumprimento  da  norma  de
trânsito  que  determina  àquele  que  pretenda  efetuar  uma  ultrapassagem  o
afastamento do usuário ao qual ultrapassa, deixando uma distância lateral de
segurança.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 305).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, com base
nos requisitos de admissibilidade  deste  deve ser  analisado o conhecimento
recursal. Assim sendo, uma vez preenchidos os pressupostos para a admissão
do apelo, deste conheço, passando à análise de seus argumentos.

- Breve Relato Fático
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Como relatado,  a  presente  demanda consubstancia  um pleito
regressivo de encargos suportados por Alfredo de Sousa Brito, em decorrência
do óbito de seu funcionário,  Leonaldo Lucena dos Santos,  cujo falecimento
decorreu do acidente automobilístico envolvendo o Caminhão Ford F-4000 de
propriedade do autor e a caminhonete Toyota Hilux, de propriedade de Regina
Célia Minick e conduzida por seu preposto, José Brito de Lucena.

Do sinistro, resta como fato inconteste as circunstâncias de que
o acidente se deu no momento em que a caminhonete tentava ultrapassar o
Caminhão, tendo havido uma colisão lateral  no momento da manobra, que
culminou com o capotamento  do  Ford  F-4000,  em virtude  de  a  Hilux  ter
rasgado um de seus pneus.

O Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia
Rodoviária Federal (fls. 166/172) aponta, por meio de averiguações técnicas
realizadas no local e mediante a colheita de depoimentos de testemunhas, que
“V1 [Hilux] e  V2 [F-4000] seguiam o mesmo fluxo quando V1 ao tentar
realizar ultrapassagem por V2 colidiu na lateral do mesmo. Condutor de V2
perdeu o controle do veículo vindo a sair de pista e capotar” (fls. 167). Nos
dados  relativos  ao  falecido  Leonaldo  Lucena  dos  Santos  (fls.  172),  há  a
informação de que este usava cinto no momento do acidente.

Por  repercutir  nas  esferas  cível  e  criminal,  a  conduta  do
motorista  da caminhonete foi  objeto de denúncia do Ministério  Público do
Estado  da  Paraíba,  sendo  pleiteada  a  imputação  ao  condutor  das  sanções
penais  por  homicídio  culposo  de  trânsito  (fls.  186/188).  Dos  depoimentos
testemunhais  coletados  pelo  juízo  criminal  (fls.189/192),  observa-se  a
narrativa comum no sentido da tentativa de ultrapassagem e colisão lateral
provocada pela manobra efetivada pela Hilux. 

Verifica-se,  ainda,  que  a  testemunha  Reginaldo  Carvalho
Mamede, um dos passageiros do Ford F-4000, afirmou que apenas o condutor
deste usava o cinto de segurança (fls. 191). E mais, o condutor do Caminhão
aduziu que a “vítima foi arremessada quando a F4000 capotou várias vezes”,
tendo  ficado  o  veículo  “com a  porta  do  motorista  para  cima,  dentro  do
açude” e  “Leonaldo ficou do lado da F-4000 dentro do açude”.  Enfatizou,
porém, que  “se manteve na mão de direção”,  bem como que  “o cinto de
segurança da vítima foi rasgado no acidente” (fls. 190).

- Do Dever de Indenizar

Uma  vez  delineados  os  aspectos  fáticos,  há  de  se  fixarem
determinadas  premissas  quanto  ao juízo  de  certeza  formado pela  instrução
processual. 

É fato inconteste a existência do sinistro de trânsito decorrente
de uma tentativa de ultrapassagem malsucedida, cometida pelo motorista da
Toyota  Hilux,  José  Brito  de  Lucena,  preposta  da  proprietária  do  veículo,
Regina Célia Minik. Da colisão lateral envolvendo os automóveis, houve o
capotamento  do  Caminhão  Ford  F-4000,  o  qual  caiu  num  rio,  numa
profundidade  de  aproximadamente  1,5  metros,  permanecendo  o  lado  do
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motorista  sobre  a  água,  ao  passo  que  o  lado  do  passageiro se  encontrava
submerso, conforme depoimento do condutor (fls. 190).

A conduta  culposa  e  atribuível  a  ambos  os  demandados  é,
portanto, evidente, não havendo que se cogitar em compensação de culpas,
devendo as ações do executor da ultrapassagem ser responsabilizada de acordo
com  as  normas  de  responsabilidade  previstas  no  Código  Civil,  mais
especificamente dos arts. 927 (elementos de responsabilidade), 932, inciso III
(responsabilidade  civil  do  empregador  por  seus  empregados)  e  934  (ação
regressiva em face do terceiro causador). 

Há,  pois,  a  existência  de  uma  conduta  culposa  de
responsabilidade  tanto  do  executor  (José  Brito  de  Lucena)  quanto  de  sua
preposta (Regina Célia Minik), que deu ensejo ao acidente automobilístico do
qual  resultou  a  morte  de  Leonaldo  Lucena  dos  Santos,  cuja  repercussão
patrimonial atingiu a esfera jurídica de Alfredo de Sousa Brito, proprietário do
outro veículo envolvido no sinistro. Presentes, pois, a conduta culposa, o nexo
de causalidade e o dano.

Não  há  que  se  falar  em  existência  de  culpa  exclusiva  dos
autores, sob o argumento de que a vítima não usava o cinto de segurança. Isso
porque não é preciso realizar grande esforço de interpretação para se ter  a
noção  de  que  inexiste  exclusividade  de  culpa  da  vítima.  A eventual  não
utilização  de  cinto  de  segurança  não  retira  a  causação  do  sinistro  e  a
responsabilização  daquele  que  deu  causa  ao  acidente,  mediante  uma
ultrapassagem malsucedida.

Ora, tendo contribuído decisiva e fundamentalmente para que o
sinistro  de  trânsito  tenha  ocorrido,  não  há  como  eximir  que  os  autores
respondam por suas atitudes, na proporcionalidade da contribuição causal para
o evento ocorrido. 

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  pátria  é  assente  em  casos
semelhantes, conforme se infere dos arestos:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  CAUSADA  POR  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO  -  MORTE  DA ESPOSA E  FILHA DO
PRIMEIRO REQUERENTE -  PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELOS
ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO QUE CONDUZ
E PROVOCA ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
DE  ALIENAÇÃO  DO  BEM  -  CULPA
CONCORRENTE  DA VÍTIMA POR  DESUSO  DO
CINTO  DE  SEGURANÇA  -  DESCABIMENTO  -
MERA  FALTA  ADMINISTRATIVA  -  CULPA
EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA -  DANO
MORAL  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  -
REDUÇÃO  -  CABIMENTO  -  PENSÃO
ALIMENTÍCIA  -  CONVERSÃO  DA  RENDA
PERCEBIDA PELA VÍTIMA FATAL EM SALÁRIO
MÍNIMO  -  POSSIBILIDADE  -  PRECEDENTES  -
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SENTENÇA PARCIAL REFORMADA - RECURSOS
DE  APELAÇÃO  '1'  E  '2'  PARCIALMENTE
PROVIDOS. 
1.-  Para  que  seja  afastada  a  responsabilidade  do
antigo proprietário por eventuais danos causados em
acidente  que  envolva  o  veículo  alienado,  deve  ele
comprovar,  de  forma  induvidosa,  que  transferiu  a
propriedade do bem a terceiro, antes da ocorrência
do evento danoso; 
2.- A invasão da pista de rolamento dos veículos que
trafegam em sentido contrário, pelo automóvel dos
requeridos,  aliada  ao  excesso  de  velocidade,
constituem-se em causa primária e eficiente para a
ocorrência  do  sinistro,  sendo  irrelevante  a  não
utilização do cinto de segurança pelo autor.  Desse
modo, não há falar em culpa concorrente da vítima,
sendo culpa exclusiva da parte ré pelo acidente de
trânsito narrado nos autos”.
(TJ-PR - APL: 13556937 PR 1355693-7 (Acórdão),
Relator:  Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento:
20/08/2015,  9ª  Câmara  Cível,  Data  de Publicação:
DJ: 1637 27/08/2015).

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AUTORA QUE É
ARREMESSADA PARA FORA DE SEU VEÍCULO,
SENDO  EM  SEGUIDA  ATROPELADA  POR
TERCEIRO.CULPA EXCLUSIVA DO  CONDUTOR
DO  VEÍCULO  EM  QUE  ELA  ESTAVA,  AO
CONDUZIR  O  AUTOMÓVEL  EM  VELOCIDADE
INFERIOR  À  PERMITIDA.INOBSERVÂNCIA.
CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  NÃO
UTILIZAÇÃO  DO  CINTO  DE  SEGURANÇA.
CONDIÇÃO  QUE  NÃO  TEM  O  CONDÃO  DE
AFASTAR  A  RESPONSABILIDADE  DOS  RÉUS
PELO  ACIDENTE,  TAMPOUCO  CONFIGURAR
CULPA CONCORRENTE.  CAUSA PRIMÁRIA DO
ACIDENTE.  NEGLIGÊNCIA  E  IMPRUDÊNCIA
DOS REQUERIDOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.QUANTUM  ARBITRADO  DE
FORMA  PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL  ÀS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 
1.  Tratando-se  de  colisão  traseira,  presume-se  a
culpa daquele que colide no veículo à sua frente, eis
que  não  atentou à  distância  de  segurança  exigida
e/ou não observou a  velocidade compatível  com o
local, presunção esta que somente pode ser elidida
mediante  prova robusta em contrário  (inversão do
ônus probatório), o que não ocorreu in caso.
2.  A não  utilização  do  cinto  de  segurança  pela
vítima  não  tem  o  condão  de  afastar  a
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responsabilidade do Réu pelo fato danoso, tampouco
configura culpa concorrente da vítima, pois a causa
primária do acidente foi justamente a imprudência e
negligência  do  segundo  Réu  na condução  de  seu
veículo.
3.  Entretanto,  a  ausência  deste  equipamento
influenciou  na  extensão  dos  danos  sofridos  pela
Autora, motivo pelo qual deve tal situação ser levada
em consideração quando do arbitramento dos danos
morais, tal como fez a Magistrada a quo, motivo pelo
qual  o  quantum  indenizatório  não  comporta
modificação.RECURSO DESPROVIDO”. 
(TJ-PR - APL: 13595692 PR 1359569-2 (Acórdão),
Relator:  Vilma  Régia  Ramos  de  Rezende,  Data  de
Julgamento: 10/09/2015,  9ª Câmara Cível, Data de
Publicação: DJ: 1660 01/10/2015). (grifo nosso).

Assim sendo, em se averiguando uma conduta culposa da qual
resultou prejuízos indenizáveis, resta patente a responsabilidade dos apelados.
Entretanto,  há  de  serem  apreciados  os  elementos  probatórios  relativos  à
existência  de  danos  materiais,  bem como as  circunstâncias  dos  autos  para
efeito de conclusão pelos danos morais pleiteados pelo autor.

- Dos Danos Materiais

Como é cediço,  em se tratando de danos materiais,  a vítima
deve  comprovar  de  forma  idônea  os  elementos  de  responsabilidade,  em
especial  os  prejuízos,  seja  sob  o  título  de  danos  emergentes  ou  lucros
cessantes,  que efetivamente sofreu. Em sede de reparação material  de atos
ilícitos, não há que se falar em danos hipotéticos ou presumidos,  devendo
existir acervo probatório suficiente a demonstrar, no caso de lucros cessantes
por paralisação de atividade profissional, o período de impedimento laboral e
a renda mensal média e aproximada do prejudicado.

Na hipótese em tela, verifica-se que o juízo sentenciante apenas
considerou  idôneos  para  a  comprovação  do  prejuízo  material  alguns  dos
recibos colacionados, fundamento da seguinte forma:

“Ressalto que, no álbum processual, constam recibos
diversos: a) fls. 35/71 e 81/108, que fazem referência
a pagamentos de fretes para transporte; b) 110/131,
que se referem à suposta ajuda à família da vítima,
mas todos são recibos uniformemente preenchidos e
sem lastro em outros elementos de apoio ao seu teor.
O mesmo não se pode dizer dos  recibos de fls. 25 e
33,  respectivamente,  com  gastos  funerários,
pagamento de melancias e honorários advocatícios
que, primeiro, não foram expressa e conclusivamente
questionado  pelos  réus;  segundo,  mostram-se
verossímeis.  São,  portanto,  meios  probatórios
idôneos do dano material suportado.
Também argumenta o autor que pagou a franquia do
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veículo à seguradora, porém, não comprova o efetivo
pagamento. A mera juntada da apólice de seguro (fls.
27)  não  prova  o  seu  pagamento,  inclusive  porque
houve, segundo o autor, perda total (PT).
No  tocante  à  obrigação  de  reparar  os  danos
materiais  decorrentes  da  quitação  dos  direitos
trabalhistas  do  falecido  empregado,  tem-se  que  o
documento de fls. 30/31 é inquestionável” (fls. 276).

Pois bem, no que se refere à visualização da comprovação de
danos  materiais  pelos  prejuízos  funerários  e  pagamento da  carga  de  frutas
perdida no acidente, observa-se que a sentença não merece quaisquer reparos.
Primeiramente, a perda da mercadoria é algo atribuível ao sinistro de trânsito e
que, demonstrada a quantia do prejuízo, há de arcar o respectivo causador.

Ademais,  em  se  verificando  que  a  fatalidade  decorreu  de
conduta culposa de responsabilidade dos apelantes, a estes cumpre ressarcir os
gastos oriundos do óbito e, frise-se, daqueles que não seriam ordinariamente
devidos pelo empregador da vítima, como a despesa de funeral. 

Entretanto,  entendo que  verbas  de  natureza  trabalhista  e  que
advêm  naturalmente  do  rompimento  do  vínculo  laboral  não  devem  ser
transferidas  do  empregador  para  o  causador  da  morte  do  empregado.  Tais
verbas adviriam ordinariamente,  mais cedo ou mais tarde, seja pelo evento
morte ou por outro (vontade das partes, idade, doença, etc) como um encargo
para o empregador pela desvinculação trabalhista. 

A  responsabilidade  de  verbas  estritamente  trabalhistas  (a
exemplo dos valores pela não anotação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS), decorrentes da desvinculação laboral, não pode ser transferida
para aquele que causa a morte do empregado. Ao empregador cumpre observar
os direitos assegurados pelas leis trabalhista por ocasião do rompimento do
vínculo laboral pelo evento morte.

A condenação ao pagamento de verbas decorrentes do contrato
de  trabalho,  que  chega  ao  fim  por  ocasião  da  morte  do  empregado,  não
compõe  os  prejuízos  materiais  indenizáveis  a  serem  pleiteados  contra  o
causador da morte, tendo em vista que os direitos trabalhistas ordinários pelo
rompimento  do  vínculo  laboral  são  regulares  efeitos  oriundos  do  fim  da
relação trabalhista e cuja responsabilidade, por força de lei, é do empregador.

Trata-se  de  interpretação  lógica  e  sistemática  das  próprias
normas jurídicas, sendo inimaginável que todo aquele que cause culposamente
a  morte  de outrem tenha que pagar  dívidas  trabalhistas  do empregador do
falecido.  Assim,  por  exemplo,  poder-se-ia  pensar  numa  situação  em  que
alguém atropela um trabalhador, causando-lhe a morte. Neste caso hipotético,
não  se  poderia  transferir  o  pagamento  de  verbas  relativas  à  ausência  de
anotação na CTPS, de pagamento de verbas previdenciárias do período, de
indenização  por  férias,  FGTS,  etc,  sob  pena  de  verdadeiro enriquecimento
ilícito do empregador, a quem incumbe o adimplemento regular dos valores
referentes ao contrato de trabalho.
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Logo,  os  prejuízos  que  decorreram  do  ajuizamento  da
Reclamação Trabalhista nº 176.2010.011.13.00-11, ante o inadimplemento de
verbas  laborais  devidas  pelo  empregador  ao  falecido  empregado,  não  se
encontram  entre  os  danos  indenizáveis  componentes  da  presente  ação
regressiva, uma vez que decorrem de culpa exclusiva do empregador, o qual
não cumpriu as normas de direito do trabalho.

Assim, há de ser dado parcial provimento ao apelo, para excluir
do  montante  condenatório  as  quantias  de  R$  16.500,00  (dezesseis  mil  e
quinhentos reais), referente à reclamação trabalhista (fls. 30), e de R$ 5.000,00
(cinco  mil  reais),  relativa  aos  honorários  contratuais  do  advogado  do
empregador, permanecendo apenas R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta
reais), a título de danos materiais.

- Dos Danos Morais

Em relação aos danos morais que advieram para o autor em
decorrência da conduta imprudente de responsabilidade dos demandados, resta
evidente  sua  presença,  especialmente  por  todos  os  desdobramentos  que  o
acidente de trânsito lhe trouxe, especialmente a morte de seu funcionário e as
consequências daí decorrentes e as dificuldades na manutenção de sua vida
profissional pelo prejuízo com o veículo.

Nesse sentido, bem registrou o magistrado que  “com efeito, o
promovente perdeu um empregado, fic/ou ainda que temporariamente sem o
veículo, compromissos profissionais tiveram que ser contornados, viu-se réu
numa ação trabalhista, de modo que o conjunto das consequências autoriza a
conclusão de que houve situação de constrangimento e dissabor” (fls. 276).

Dessa forma, no que se refere ao dano moral,  não é preciso
realizar  grande  esforço  para  enxergar  que  se  encontra  manifestamente
configurado, provocando uma situação de claro prejuízo à esfera psíquica do
promovente.

Com relação à fixação do montante indenizatório, frise-se que o
valor estipulado não pode ser ínfimo nem abusivo, devendo ser proporcional à
dupla função do instituto do dano moral, quais sejam: a reparação do dano,
buscando minimizar a dor da vítima; e o caráter pedagógico do ofensor, para
que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.  Nesse contexto,  o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
arbitrado pelo Juízo  a quo,  mostra-se proporcional e razoável em relação às
circunstâncias dos autos.

 - Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Apelatório dos promovidos, para o fim de reforma tão somente a
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soma  dos  danos  materiais  reconhecidos  judicialmente,  fazendo  excluir  as
quantias  de  R$  16.500,00  (dezesseis  mil  e  quinhentos  reais),  referente  à
reclamação  trabalhista,  e  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  relativa  aos
honorários contratuais do advogado do empregador, permanecendo apenas R$
2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), a título de prejuízos materiais,
mantendo-se  a  condenação por  danos  morais,  bem como a distribuição  da
verba sucumbencial, tendo em vista que não houve modificação substancial
sob o aspecto processual.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  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, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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