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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.  EMPRESA
DE GERENCIAMENTO DE RISCO VINCULADO AO
CONTRATO  DE  SEGURO.  APREENSÃO  DE
ENTORPECENTES  EM  CAMINHÃO.  CULPA
EXCLUSIVA DO MOTORISTA COM IDONEIDADE
SUSPEITA.  OMISSÃO  COMPROVADA.  ABALO
MORAL  DA  EMPRESA  TRANSPORTADORA  E
SÓCIOS.  DEVER  DE  INDENIZAR  OS  DANOS
DECORRENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

– No  caso  concreto,  se  configurou  ilícita  a
conduta da primeira apelante, empresa atuante no
ramo de  cadastros  de  motoristas  que  transportam
cargas,  principalmente  porque  sequer  informou  a
prática  anterior  de  crime  de  furto  pelo  motorista
indicado,  ocasionado  à  transportadora  imputação
falsa  de  crime.  Estando  configurado  a  falha  na
prestação do serviço, há que se falar em ato ilícito
apto a caracterizar o dever de indenizar pelos danos
morais e materiais suportados.

– Para  a  configuração  do  dano  moral,
necessário  que  a  vítima  seja  atingida  por  uma
situação  tal  que  lhe  acarrete  dor  e  sofrimento
incomuns, sentimentos esses capazes de incutir-lhe
transtorno psicológico de grau relevante. A situação
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vivenciada nos autos basta para tanto.

– Montante indenizatório por danos morais que
deve ser  mantido considerando o caráter  punitivo -
compensatório  da  indenização  e  os  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER OS RECURSOS, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Sul América Cia.

Nacional  de  Seguros  e  Rodobens  Assessoria  Técnica  e  Gerenciamento  de

Riscos em Seguros Ltda., irresignados com a sentença proferida pelo Juiz de

Direito da 4ª Vara Cível da Capital  que julgou procedente o pedido formulado

na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por Rodo Class

Transportes Ltda.

Nas razões da Apelação,  a  Sul  América reiterou  que  a

responsabilidade pelo gerenciamento de risco e escolha do motorista cabe a

transportadora  sem  nenhuma  ingerência  dela.  Ao  final,  aduziu  a

impossibilidade de condenação a título de danos morais, alternativamente, a

redução do quantum arbitrado. 

Em seu Apelo a Rodobens asseverou que a decisão acerca da

contratação  de  motoristas  cabe  exclusivamente  a  transportadora.  Aduziu,

ainda, que quando realizada a consulta do referido motorista, o mesmo não

possuía  nenhuma  restrição  que  o  inviabilizasse.  Por  fim,  alegou  a

impossibilidade condenação pelos danos morais suportados pela parte autora,

alternativamente, a redução do quantum arbitrado. 

Contrarrazões apresentadas às fls.552/567.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso Apelatório. (fls.591/594).
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É o relatório. 

VOTO

Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais

ajuizada pela Transportadora de Cargas contra a Seguradora e a Empresa

Gerenciadora de Riscos.

A Sul  América  funda suas razões recursais  na  alegação  de

que: a escolha do motorista ocorreu sem qualquer participação da Empresa,

estando  ausente  o  nexo  de  causalidade.  A empresa  Rodobens  seguiu  no

mesmo  sentido,  aduzindo  que  não  participou  da  contratação  de  qualquer

motorista,  pois  esta  é  de  responsabilidade  exclusiva  da  Transportadora  de

Cargas.

Julgo conjuntamente os Apelos. Adianto, contudo, que não se

sustentam as teses das Rés.

Versa o presente feito sobre ação de indenização, visando à

reparação  dos  alegados  danos  morais  e  materiais  decorrentes  da  falsa

imputação de prática de ilícito penal derivada da falha na prestação do serviço

praticado  pelas  Promovidas  ao  recomendar  motorista  com  conduta

desabonadora especialmente para transporte de carga. 

Deste modo, conforme contrato de fls.117/118 (cláusula nº 6) é

de responsabilidade da Rodobens a prestação de serviço de gerenciamento de

riscos  no  transporte  de  mercadorias,  bem  como  nos  seguros  a  estes

pertinentes, mantendo, para tanto, cadastro de motoristas, no qual  constam

informações  pessoais  destes,  incluindo  referências  comerciais  e  aquelas

obtidas junto à repartições públicas.

Assim, a natureza da atividade desempenhada pela Ré,  ora

Recorrente, é de prestar informações acerca da idoneidade dos motoristas que

mantém, e a falha na prestação do serviço conduz a responsabilidade desta
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pelos efeitos decorrentes da prática de delito pelas pessoas indicadas para a

prestação de serviços às empresas de transportes.

Nesse  contexto,  ao  contrário  do  alegado pelas  Recorrentes,

extrai-se  dos  elementos  coligidos  aos  autos  que  o  motorista  indicado,  Sr.

Ronaldo Oliveira Staniscia, em que se pese ter sido condenado anteriormente

pela justiça criminal por desvio de carga, crime de furto qualificado (art.155,

§4º, IV do CP) – fl.81, tal informação não foi prestada à Transportadora quando

solicitada.

Desta feita, entendo que o dado deveria ter sido prestado de

imediato  à  Transportadora,  pois  o  referido  informe  poderia  ter  impedido  a

contratação  do  motorista  e  frustrado,  em consequência,  o  cometimento  do

referido  crime  de  tráfico  de  entorpecentes  e  a  imputação  da  parte  pelo

cometimento do delito. 

Logo, evidente a falha na prestação do serviço, pois ausente a

cautela  que  se  espera  de  uma  Empresa  de  Gerenciamento  de  Risco,

ocasionando,  em  consequência  a  falsa  imputação  de  crime  à  empresa

recorrida e aos seus sócios, o que gerou, sem dúvidas, sérios abalos na sua

honra objetiva.

 

Em contrapartida, ressalta-se que inexiste qualquer documento

nos autos atestando a presença de informação no sistema da Recorrente do

tipo “motorista suspeito, em averiguação, não liberado”, o que poderia excluir o

nexo de causalidade. 

Por  esses  motivos,  afigura-se  devidamente  comprovados  os

fatos constitutivos do direito da parte autora, conforme o art. 333, I do CPC1,

devendo os Recorrentes serem obrigados a indenizá-la integralmente.

Nesse ínterim:

PRESCRIÇÃO Contrato de gerenciamento de riscos para
possibilitar  cobertura  securitária  Prazo  trienal  para

1 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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reparação civil art. 206, § 3º, V, do Código Civil Recurso
improvido.  SEGURO  Responsabilidade  civil  Transporte
rodoviário Ação regressiva de indenização proposta pela
seguradora contra empresa de gerenciamento de riscos
Liberação de motorista de tinha passagem pela  polícia
Falha  na  prestação  do  serviço  Afastamento  das
alegações  da  apelante  no sentido  de que não poderia
obter tal informação - Direito à informação que é garantia
constitucional art. 5º, XIV Dever da ré-apelante de pagar
à autora-apelada o valor  da cobertura  securitária  Ação
procedente  -  Recurso  improvido."  (TJ-SP  -  APL:
02188390320118260100 SP 0218839-03.2011.8.26.0100,
Relator:  J.  B.  Franco  de  Godoi,  Data  de  Julgamento:
19/06/2013,   23ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 21/06/2013)

In  casu,  o  dano  moral  restou  cabalmente  demonstrado  nos

autos,  na medida em que a divulgação em jornais de grande circulação do

delito falsamente imputado aos Autores foi devidamente comprovada, o que,

sem dúvidas  causou  sérios  prejuízos  à  Empresa  Demandante  e  aos  seus

sócios,  abalando  sua  credibilidade.  A divulgação  e  a  publicização  do  fato

acarretaram danos à imagem. 

Assim, outra solução não se apresenta mais adequada à lide, a

não ser a manutenção do julgamento de procedência dos pedidos deduzidos

na inicial  quanto a ocorrência do dano moral  e material  suportados,  ante a

demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora.

No que diz respeito ao quantum indenizatório arbitrado,  deve-

se levar  em consideração as condições do ofensor,  do ofendido e do bem

jurídico  lesado,  assim  como  a  intensidade  e  duração  do  sofrimento,  e  a

reprovação  da  conduta  do  agressor,  não  se  olvidando,  contudo,  que  o

ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor

os  prejuízos  suportados,  sem  importar  em  enriquecimento  sem  causa  da

vítima.

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito

praticado contra a parte autora – imputação de crime, inclusive veiculado em

jornais locais -, o caráter punitivo – compensatório da indenização e os princípios

da proporcionalidade e razoabilidade,  entendo que deve ser  mantido o valor
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indenizatório por danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  DESPROVEJO os  Recursos  Apelatórios,  mantendo  a  Sentença

recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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