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PRIMEIRA E SEGUNDA APELAÇÕES Nº 0018748-05.2013.815.0011
Origem :3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relatora :Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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Advogado :Alberto Jorge Santos Lima Carvalho
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Advogado :Marco Roberto Costa Macedo

PRIMEIRA  PRELIMINAR. PETIÇÃO  INICIAL.
CONTEXTO  DOS  FATOS  NARRADOS  QUE  REVELA
POSSÍVEL  OBTENÇÃO  DE  RESULTADO  ÚTIL  COM  O
PROCESSO.  INTERESSE  DE  AGIR  CONFIGURADO.
REJEIÇÃO.

Como  há  na  exordial  supostos  fatos  que  imputam
responsabilidade  aos  demandados,  resta  caracterizado  o
interesse de agir ante a possível utilidade a ser auferida pela
promovente com a prestação da tutela jurisdicional.

SEGUNDA  PRELIMINAR.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
AUTOMÓVEL  CONDUZIDO  POR  TERCEIRO  NO
MOMENTO DO EVENTO. PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL
SOLIDARIAMENTE COM O CONDUTOR. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO  TITULAR  DO  DOMÍNIO  CONFIGURADA.
REJEIÇÃO.

O  proprietário  do  automóvel  responde  objetiva  e
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solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz o
veículo  e  provoca  acidente,  decorrente  de  seu  dever  de
guarda e de vigilância do bem.

MÉRITO. APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
TRÂNSITO.  ACIDENTE.  COLISÃO  PELA  TRASEIRA.
INOBSERVÂNCIA  DOS  CUIDADOS  RELATIVOS  À
DISTÂNCIA.  NEGLIGÊNCIA.  CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DO  CONDUTOR  E
PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. DESPROVIMENTO.

Estabelece a ordem jurídica vigente que o condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e
os demais veículos, e observar os elementos circunstanciais
do fluxo no momento em relação à velocidade e às condições
do local no tocante à circulação dos veículos e às condições
climáticas.

Resta caracterizado o ilícito civil, por ocorrer a presunção da
culpa  de  quem  dirige  veículo  sem  manter  distância  de
segurança  de  outro  que  trafega  à  frente  e  colide  na  parte
traseira.

O  condutor  do  veículo  e  o  seu  proprietário  se
responsabilizam  pelo  evento  de  forma  solidária,  ante  a
conduta  negligente  perpetrada  por  aquele  e  o  dever  de
guarda incumbido a este.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça  da Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as  preliminares  e,  no mérito,
negar provimento aos apelos.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  interpostas  por  Márcio  Dias  Félix e
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Shigeaki Maracajá Ramos contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande nos autos da ação de indenização em face deles
ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A.

O  Juízo  a  quo rejeitou  as  preliminares  de  ilegitimidade
passiva ad causam e de falta de interesse de agir, respectivamente, por entender
que  o  condutor  e  o  proprietário  do  veículo  se  responsabilizam  de  forma
solidária,  e  que  há  possível  utilidade  a  ser  obtida  pela  demandante  com  o
julgamento  da  demanda.  No  mérito,  julgou  procedente  o  pedido  por  restar
caracterizadas a imprudência e a negligência do condutor do veículo que colidiu
no  carro  objeto  da  apólice,  por  deixar  o  condutor  de  guardar  a  distância  e
velocidade necessárias para evitar a colisão, e comprovada a extensão do dano
material descrito na exordial, condenando os demandados nos seguintes termos:

Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando

os  réus,  de maneira  solidária,  a  pagar o(a)  autor(a),  a  título  de dano

material/ressarcimento,  o  valor  equivalente  ao  que  foi  por  ele

despendido  com  o  cumprimento  da  obrigação  assecuratória,

(restabelecimento do patrimônio perdido pela proprietária do veículo,

qual seja, conserto do automóvel sinistrado), no importe de R$ 6.375,32

(seis  mil,  trezentos  e  setenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  dois  centavos),

devidamente corrigido pelo INPC a contar da propositura da ação,  e

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento),  estes  devidos a

contar do evento danoso (STJ 54 e CCB 398). 

Suscita  o  primeiro  apelante,  preliminarmente,  a  falta  de
interesse de agir da apelada, por ser culpa exclusiva da condutora do veículo
sinistrado no tocante ao acidente.

No mérito, afirma que a motorista do automóvel assegurado
pela  recorrida  deu  causa  ao  evento,  por  ter  reduzido  de  forma  repentina  a
velocidade, atribuindo culpa exclusiva da vítima.

Requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, pugna pelo
provimento do primeiro recurso para julgar improcedentes os pedidos.

O segundo apelante, na qualidade de titular do domínio do
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automóvel,  argui  em  preliminar  a  ilegitimidade  passiva  por  não  conduzir  o
veículo no momento do evento.

No mérito,  assevera  que no  momento  do  acidente  o  carro
estava  sendo conduzido por  Márcio  Dias  Félix,  não  tendo praticado  conduta
ilícita para ser responsabilizado pela prestação arbitrada na sentença.

Pleiteia o acolhimento da prefacial e, no mérito, pugna pelo
provimento da apelação para julgar improcedente a exordial.

Contrarrazões, f.  132/142, requerendo o desprovimento dos
recursos ante a compatibilidade da sentença com a ordem jurídica vigente.

O Ministério Público opina pela rejeição das preliminares e
deixa de opinar no tocante ao mérito.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 

1 – Primeira preliminar

Alega o primeiro apelante em sede de preliminar que está
configurada a falta de interesse de agir da apelada, por ser culpa exclusiva da
condutora do veículo sinistrado em relação ao acidente.

Entende-se útil  o  processo capaz de,  em tese,  propiciar  ao
demandante o resultado favorável pretendido.

O contexto dos fatos narrados na petição inicial revela que a
demandante  se  reporta  à  possível  responsabilidade  do  primeiro  e  segundo
recorrentes,  e  essa  situação  retrata,  sob  aspecto  genérico,  que  o  processo
proporcionará resultado útil para o pleiteante da tutela jurisdicional.

Nesse sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios:

 APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MÉRITO. DANOS MORAIS.
FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  NEGA  SEGUIMENTO.
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PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE PROCESSUAL. AFASTA- DAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O  interesse  recursal  repousa  no  binômio  necessidade  e  utilidade  do
recurso.  No  ponto,  a  necessidade  se  refere  à  imprescindibilidade  do
provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em
litígio; a utilidade, por sua vez, cuida da adequação da medida recursal
para atingir o fim colimado. No caso concreto, o objetivo do apelante já
foi alcançado na própria sentença vergastada, pois esta não o condenou
ao pagamento de  indenização  a  título  de  danos  morais,  o  que torna
desnecessária a interposição do recurso em questão. 2. Não procede a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, dado que aplicável, ao
caso em análise, a regra de regência que atribuía à instituição apelante a
responsabilidade  pelos  lançamentos  do  FGTS  efetuados  nas  contas
vinculadas durante o período em que ficaram sob sua administração,
con-  soante  enunciado  do  art.  23,  do  Decreto  nº  99.684,  de  8  de
novembro  de  1990.  Precedentes  desta  corte:  AGRG  0703262-
22.2014.8.01.0001, Rel. Des. Roberto barros, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2015
e; APC 0016588-61.2012.8.01.0001, Rel. Des. Roberto barros, 2ª Câmara
Cível, j. 13.11.2015. 3. A questão do interesse de agir se define sob os
aspectos do interesse-utilidade e do interesse-necessidade. O primeiro
indica  que  a  jurisdição  é  útil  sempre  que  o  processo  puder
proporcionar ao litigante o resultado favorável pretendido. De outra
banda, o segundo aspecto atine à circunstância em que a jurisdição
deva ser encarada como a última forma de solução do conflito,  não
havendo  meios  para  a  satisfação  voluntária  da  prestação.  No  caso
concreto, verifica-se o interesse da parte apelada já que o provimento
jurisdicional buscado foi e será útil à tutela pretendida, e, não há, pela
própria postura do apelante em juízo, evidência de que o ajuizamento
da  presente  demanda  fosse  desnecessário  à  obtenção  do  resultado
pretendido. 4.  Apelo  não  conhecido.  (TJAC;  APL  0707896-
61.2014.8.01.0001; Ac. 17.603; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Laudivon
Nogueira; DJAC 12/04/2017; Pág. 14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  CADASTROS  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA.
RELAÇÃO  JURÍDICA  NÃO  COMPROVADA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. É de sabença geral que
o  provimento  jurisdicional  requerido  deve  ser  o  necessário  e  o
adequado para resolver a lide, sob pena de não se obter um resultado
que  seja  útil  ao  caso.  A  demanda  ajuizada  em comento  se  afigura
necessária e adequada para a solução da lide, uma vez que a pretensão
do recorrido reside na declaração de inexistência da dívida, bem como
na reparação do dano moral,  de modo que tal  pretensão afigura-se
razoável, restando justificável a prestação jurisdicional pretendida. II.
A indevida inscrição de nome nos cadastros de proteção ao crédito por
dívida inexistente configura ato ilícito a ensejar o direito à indenização
pelos danos morais, os quais dispensam de provas em juízo (dano in re
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ipsa). III. É certo ainda que a indenização deve ser fixada de forma que
não seja tão alta a ponto de proporcionar o enriquecimento ilícito do
ofendido, nem tão baixa a ponto de não ser sentido no patrimônio do
recorrente,  tampouco  servir  como  fator  de  punição.  lV.  Sentença
mantida.  Recurso  desprovido.  (TJMS;  APL 0801730-53.2012.8.12.0011;
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Amaury  da  Silva  Kuklinski;  DJMS
15/04/2016; Pág. 26)

Como existe na petição inicial a narrativa de possíveis fatos
que imputam responsabilidade aos demandados, resta caracterizado o interesse
de agir, ante a possibilidade da utilidade a ser obtida com a prestação da tutela
jurisdicional.

Em face do exposto, REJEITO A PRIMEIRA PRELIMINAR.

2 – Segunda preliminar

Alega  o  segundo  apelante,  na  qualidade  de  titular  do
domínio do automóvel,  não deter legitimidade para estar no polo passivo da
demanda por não conduzir o veículo no momento do evento.

O proprietário do automóvel detém legitimidade para figurar
no polo passivo do processo por  responder de forma objetiva e solidária pelos
atos culposos de terceiro que conduz o veículo e provoca acidente, em razão do
seu dever de guarda e vigilância do bem.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA. ACIDENTE DE
VEÍCULO  NÃO  PROVOCADO  PELO  SEGURADO.  PRELIMINARES
DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA E  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  ENTRE  O  PROPRIETÁRIO  DO
VEÍCULO  E  O  CONDUTOR  CAUSADOR  DO  ACIDENTE.  VENDA
NÃO  COMPROVADA.  RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Apelação  contra
sentença proferida em ação de ressarcimento proposta pela seguradora
contra o proprietário de veículo não segurado, conduzido por terceiro.
1.1. Na apelação, o réu suscita preliminares de ilegitimidade passiva e
cerceamento de defesa. No mérito, alega que vendeu o veículo, portanto
não  pode  ser  responsabilizado  pelos  danos  causados.  2.  Rejeitada  a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva.  2.1.  A  legitimidade  deve  ser
auferida no momento da propositura da ação. 2.2. O recorrente é parte
legítima para compor o pólo passivo da demanda, tendo em vista que
era maior idade quando da propositura da ação. 3. Afastada a preliminar
de cerceamento de defesa. 3.1. A oportunidade para agravar da decisão
que retirou o condutor do veículo da relação processual está preclusa.
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3.2.  A  prova  da  venda  deve  ser  feita  mediante  a  apresentação  de
documentos, os quais foram juntados aos autos quando da contestação,
bem  como  devidamente  apreciados  na  sentença.  3.3.  Apesar  de  o
recorrente ter pleiteado a oitiva do condutor do veículo, verifica-se que
não envidou esforços para a localização da testemunha, ficando o ato
inviabilizado,  tendo  em  vista  que  ele  não  foi  localizado,  apesar  da
exaustiva tentativa por parte da autora.  4.  O proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos de terceiros,  uma vez
que houve anuência em emprestar o veículo. 4.1. Precedente: (...) Em
matéria  de  acidente  automobilístico,  o  proprietário  do  veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que
o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista
não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito
ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o
seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica
solidariamente  responsável  pela  reparação do dano,  como criador do
risco  para  os  seus  semelhantes.  (...)  (RESP  577902  /  DF  RESP
2003/0157179-2 Relatora para o Acórdão Ministra Nancy Andrighi,  DJ
28/08/2006).  5.  Apesar  de  o  réu  afirmar  que  não  era  proprietário  do
veículo  na  época  do  acidente,  os  elementos  contidos  nos  autos
demonstram  o  contrário.  5.1.  O  réu  não  logrou  êxito  em  cumprir  o
disposto no artigo 373, II  do CPC quanto à prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. 5.2. Sem comprovação nos
autos da alegada venda do veículo, não há como prover o recurso do
apelante.  6.  Recurso  improvido.  6.1  Honorários  majorados  para  12%
(doze  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação.  (TJDF;  APC
2014.01.1.102121-5;  Ac.  994.100;  Segunda  Turma  Cível;  Rel.  Des.  João
Egmont Leoncio Lopes; Julg. 08/02/2017; DJDFTE 16/02/2017)  

DIREITO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR DANOS
ESTÉTICOS.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA  DO  CONDUTOR  DO  VEICULO  CAUSADOR  DO
SINISTRO  E  DO  PROPRIETÁRIO.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO.  1.  O  ponto  controvertido  no  presente  recurso  é  tão
somente  analisar  se  o  proprietário  do  veículo,  que  figura,  no  polo
passivo da demanda, também dever ser responsabilizado solidariamente
pelo evento danoso, causado pelo condutor do automóvel. 2.  Segundo
entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  justiça,  o
proprietário  de  veículo  responde  solidariamente  pelos  danos  que
terceiro, na sua condução, vier a causar a outrem, seja quem for que o
estiver conduzindo. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJPE; APL 0002550-33.2006.8.17.0640; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Roberto da Silva Maia; Julg. 12/04/2017; DJEPE 09/05/2017)

Como  o  proprietário  de  veículo  responde  solidariamente
pelos  danos  que  terceiro,  na  sua  condução,  vier  a  causar  a  outrem,  está
caracterizada a legitimidade do titular do domínio para figurar no polo passivo
da demanda.
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Com  essas  considerações,  REJEITO  A  SEGUNDA
PRELIMINAR.

3 – Mérito

As pretensões recursais se reportam à configuração ou não
do ilícito civil.

Afirma o primeiro apelante que a motorista do automóvel
assegurado é responsável de forma exclusiva pelo evento, por ter reduzido de
forma repentina a velocidade do veículo.

Por sua vez, o segundo recorrente, na qualidade de titular do
domínio do automóvel, sustenta que, no momento do acidente, o carro estava
sendo conduzido por Márcio Dias Félix, e não se responsabiliza pela conduta
perpetrada por terceiro.

Portanto,  os  questionamentos  devolvidos  versam  sobre  a
configuração ou não da culpa exclusiva da condutora do veículo assegurado e
acerca da existência da responsabilidade do proprietário do veículo na situação
em que terceiro conduzia o automóvel.

Narra o autor na exordial que, “Consoante comprovado através
do  Boletim  de  Ocorrência  de  Acidente  de  Trânsito  em  anexo  (DOC.  02),  no  dia
26/07/2010  às  09h30min,  na  Avenida  Severina  Bezerra  Cabral,  o  veículo  objeto  do
contrato de seguro, CHEVROLET CELTA LIFE 1.0MFI 8V FLEXP.5P 2009/2009, de
placa  MNX2734  de  propriedade  e  conduzido  por  ANARY  RAPHAELA  LEAL
CAVALCANTI, ora Segurada, esta, quando estava transitando na avenida supracitada, e
ao reduzir a velocidade por um objeto na pista,  foi abalroada na traseira pelo veículo
Marca/Modelo: GM S10 ADVANTAGE D, de placa policial MOL 1265 de propriedade
do primeiro Acionado e conduzido pelo segundo Acionado, devido a violência do impacto,
o segurado perdeu o controle do veículo e subiu o canteiro.”

Revela o conjunto probatório que o veículo assegurado foi
atingido na parte traseira pelo automóvel de propriedade do segundo apelante,
que  no  momento  do  evento,  estava  sob  a  responsabilidade  do  primeiro
recorrente.

Estabelece a ordem jurídica vigente que o condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
e observar os elementos circunstanciais do fluxo no tocante à velocidade e às
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condições  do  local  em  relação  à  circulação  dos  veículos  e  às  circunstâncias
climáticas, conforme dispõe o art. 29, II, do CTB, ex vi:

Art.  29.  O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas:

II- O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os  demais  veículos,  bem como em relação ao bordo da
pista,  considerando-se,  no  momento,  a  velocidade  e  as  condições  do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

O fato  de  o  primeiro  apelante  ter  batido  atrás  do  veículo
assegurado implica na conclusão de que seguia em velocidade incompatível com
o local e circunstâncias, e sem guardar a distância segura.

Logo,  resta  caracterizado  o  ilícito  civil,  por  ocorrer  a
presunção da culpa de quem dirige veículo sem manter distância de segurança
de outro que trafega à frente e colide na parte traseira.

Esse  é  o  entendimento  da  jurisprudência  dos  tribunais
pátrios:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  PARA  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MATERIAS  DECORRENTES  DE  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.
Colisão pela traseira. Inobservância às normas de trânsito. Art. 29, do
CTB. Presunção de culpa do veículo que albaroa por trás, não elidida.
Art.  333,  inciso I,  CPC.  Negligência.  Dever  de guardar distância de
segurança  frontal.  Sentença  mantida.  Recurso  não  provido.  É
presumida a  culpa do motorista  que conduz o veículo que bate  na
traseira do que vai à sua frente, pois quem segue atrás deve manter
regular distância,  prevenindo-se de uma freada repentina, que pode
resultar até mesmo de um possível erro de terceiro ou de obstáculo na
via. Uma vez que a frenagem, ainda que brusca, do veículo da frente é
evento  previsível,  caracteriza  negligência  a  atitude  do  condutor  do
veículo que não guarda do veículo da frente distância suficiente para
evitar  a  colisão.  (TJPR;  ApCiv  1623568-8;  Matinhos;  Oitava  Câmara
Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 22/06/2017; DJPR 13/07/2017; Pág.
173)

DIREITO CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL -DANOS MATERIAIS
E  MORAIS.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  EM  RODOVIA.
FALECIMENTO DE MOTOCICLISTA. COLISÃO DA PARTE FRONTAL
DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU COM A PARTE TRASEIRA
DA  MOTOCICLETA.  CULPA.  DEMONSTRAÇÃO.  DANOS
MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  RECONHECIMENTO.  QUANTUM.
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MAJORAÇÃO.  PENSÃO  POR  MORTE  DA  VÍTIMA.  VALOR.
CRITÉRIO  DE  CALCULO.  MANUTENÇÃO.  TERMO  FINAL.  DATA
EM  QUE  O  FALECIDO  COMPLETARIA 65  (SESSENTA E  CINCO)
ANOS  DE  IDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  Contra  o  motorista  de
veículo  que  bate  na  traseira  de  outro recai  a  presunção relativa  de
culpa pelo acidente, incumbindo-lhe fazer prova da responsabilidade,
pelo  ocorrido,  do  condutor  do  veículo  abalroado.  Tratando-se  de
acidente  caracterizado  por  batida  na  traseira,  sem demonstração  de
responsabilidade,  pelo  ocorrido,  do  condutor  do  veículo  abalroado,
presume-se  a  culpa  do  motorista  do  veículo  abalroador.  Estando
comprovada a culpa da parte ré pela ocorrência do evento danoso, bem
como o nexo de causalidade entre sua ação e os danos alegados na
inicial,  que,  inclusive,  resultaram  no  falecimento  do  condutor  do
veículo  abalroado,  caracterizada  está  a  responsabilidade  civil,
ensejadora  do  dever  reparatório. Desnecessária  a  prova  do  reflexo
patrimonial  do  prejuízo  sofrido,  a  título  de  dano  moral,  pois  este
representa puro sofrimento humano, resultante de lesão de direitos da
personalidade, sendo evidentes os constrangimentos advindos da morte
do  companheiro,  com  quem  mantinha  união  estável,  decorrente  de
acidente  automobilístico.  Compete  ao  julgador,  estipular
equitativamente o quantum da indenização por dano moral e do valor
da pensão alimentícia, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as
circunstâncias  do  caso  concreto  e  obedecendo  aos  princípios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Nostermos  da  pacífica
jurisprudência  do  STJ,  o  valor  do  pensionamento,  devido  ao
companheiro sobrevivente, deve corresponder a 2/3 do salário percebido
pelo de cujus, afigurando-se o montante arbitrado na sentença aquém
dessa  quantia,  por  isso,  não  merecendo  alteração.  O  termo  final  de
pagamento  do  pensionamento,  segundo  entendimento  firmado  por
aquele Tribunal, corresponde à data em que o falecido completaria 65
(sessenta  e  cinco)  anos  de  idade,  parâmetro  baseado  na  expectativa
média de vida da vítima, segundo dados divulgados pelo IBGE. (TJMG;
APCV 1.0694.12.001016-0/002; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda;
Julg. 06/09/2016; DJEMG 19/09/2016)

Outrossim,  o  condutor  do  veículo  e  o  seu  proprietário  se
responsabilizam  pelo  evento  de  forma  solidária,  ante  a  conduta  negligente
perpetrada por aquele e o dever de guarda incumbido a este.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DE CAMINHÃO
QUE,  AO  BATER  NA  TRASEIRA  DE  VEÍCULO  PARADO  NA
RODOVIA,  CAUSA  A  PROJEÇÃO  DO  AUTOMÓVEL  SOBRE  O
AUTOR, QUE É ARREMESSADO DA PONTE SOBRE O RIO ITAJAÍ-
AÇÚ.  LESÕES  CORPORAIS  GRAVES.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DO  CONDUTOR  E  DO  PROPRIETÁRIO  DO
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VEÍCULO. PRETENSÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE  CULPA
EXCLUSIVA  OU  CONCORRENTE  DA  VÍTIMA.  DESCABIMENTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO SEGUNDO
RÉU  (MOTORISTA).  DEVER  DE  INDENIZAR  E  COMPENSAR
PECUNIARIAMENTE  EVIDENCIADO.  PREJUÍZO  MATERIAL
COMPROV ADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.  DANO MORAL.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.  QUANTUM MANTIDO.  DEDUÇÃO DO VALOR
RECEBIDO  A  TÍTULO  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).
IMPOSSIBILIDADE  DE  COMPENSAÇÃO  POR  FALTA DE  PROVA.
LUCROS  CESSANTES.  DEDUÇÃO  DO  BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO.  INADMISSIBILIDADE.  NATUREZA  DISTINTA
DAS  VERBAS.  PEDIDO  SUCESSIVO  DE  REDUÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA E  JUROS  DE  MORA
INCIDENTES  SOBRE  OS  DANOS  MORAIS.  TERMO  INICIAL.
REVISÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Em  colisão  múltipla,  uma  vez  comprovado  que  o  veículo  de
propriedade do segundo Réu, conduzido pelo primeiro Demandado,
abalroou o veículo que segue a sua frente, independentemente de fato
de terceiro, indica claramente a culpa pelo evento danoso. Isso porque,
para não serem responsabilizados, o motorista que colide na traseira
do veículo que segue a sua frente, em engavetamento, tem o ônus de
demonstrar de maneira cabal a ocorrência de uma das excludentes do
dever de responsabilidade. Assim, aquele que não dirige com a devida
cautela  ou  guarda  distância  segura  que  o  permita  frear  e  evitar  o
acidente, termina colidindo na traseira de caminhão que trafega em
sua frente, projetando-o sobre o Autor que, por sua vez, é arremessado
da  ponte,  age  de  forma  decisiva  para  o  resultado  danoso. II.
Demonstrados os prejuízos materiais advindos do acidente de trânsito,
consubstanciadas  nas  despesas  com  tratamento  médico-hospitalar  do
Autor, a indenização é medida que se impõe. III. A impossibilidade de
exercer  ofício  ou  profissão  em  decorrência  das  lesões  sofridas  em
acidente  de  trânsito  autoriza  a  condenação  do  responsável  ao
pagamento por lucros cessantes até a convalescença (artigos 949 e 950 do
CC).  O  beneficio  previdenciário  recebido  pelo  Demandante  não  se
confunde com a indenização fixada pelo Togado a quo referente a lucros
cessantes,  pois  possuem  naturezas  distintas,  podendo,  portanto,  ser
cumuladas, não havendo que se falar em possibilidade de dedução da
verba  ressarcitória.  lV.  Considerando  a  natureza  compensatória
pecuniária  em  sede  de  danos  morais,  a  importância  estabelecida  em
decisão  judicial  há  de  estar  em  sintonia  com  o  ilícito  praticado,  a
extensão do dano sofrido pela vítima com todos os seus consectários, o
grau  de  culpa  e  a  capacidade  econômica  das  partes,  não  devendo
acarretar  enriquecimento  da  vítima  e  empobrecimento  do  ofensor,
servindo a providência como caráter pedagógico, punitivo e profilático
inibidor  da  conduta  perpetrada  pelo  Demandado.  Respeitados  esses
parâmetros, mantém-se o quantum arbitrado. V. Nos moldes da Súmula
nº  246  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  deve-se  deduzir  do  valor  da
condenação  o  montante  recebido  pela  vítima a  título  de  indenização
decorrente  do seguro obrigatório  (DPVAT),  somente  quando provado
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nos  autos  o  recebimento  da  mencionada  verba.  VII.  Conforme  o
entendimento jurisprudencial consolidado, em se tratando de ilícito civil
gerador  de  dano  moral,  incidem  a  correção  monetária  a  contar  do
arbitramento e os juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do
Código  Civil  e  Súmula  nº  54  do  STJ).  (TJSC;  AC  0001802-
37.2004.8.24.0135; Navegantes; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
Joel Figueira Júnior; DJSC 07/06/2017; Pag. 303)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E
EXTRAPATRIMONIAIS. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. COLISÃO
FRONTAL  ENTRE  DOIS  AUTOMÓVEIS.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DO  CONDUTOR  E  DO  PROPRIETÁRIO  DO
VEÍCULO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  FRATURA  DO  FÊMUR.
FISIOTERAPIA.  PENSIONAMENTO.  DANOS  MORAIS.  DINÂMICA
DO ACIDENTE. CULPA. Hipótese em que revela a culpa da demandada
pelo evento danoso, na medida em que, após ter colidido na traseira de
um veículo, atravessou o canteiro central e bateu de frente com o táxi
ocupado pela demandante. Dever de ter o domínio do automóvel e de
trafegar com cautela. Inteligência do art. 28 do CTB. Responsabilidade
solidária  do  proprietário.  O  proprietário  do  veículo  é  responsável
solidário ao condutor pelos danos causados em acidente de trânsito,
porquanto, na condição de dono da coisa, conserva o dever de guarda
zelo e guarda, devendo responder pelo uso inadequado do automóvel,
na  modalidade  de  culpa  in  eligendo  ou  in  vigilando. Precedentes.
Danos materiais. A vítima sofreu fratura da diáfise do fêmur esquerdo,
necessitando de tratamento cirúrgico para colocação de haste metálica e
parafusos (osteossíntese), não havendo dúvidas que necessitou realizar
fisioterapia  para  readquirir,  aos  poucos,  os  movimentos  do  membro
faturado. Além disso, sem descurar a imobilização da perna no período
próximo à intervenção cirúrgica, a fisioterapia foi desde logo iniciada,
atendendo-se  a  orientação  médica,  para  a  realização  de  exercícios
isométricos do joelho, do quadril e do tornozelo, visando à recuperação
da  requerente,  cuja  despesa  deve  ser  ressarcida  pelos  réus.  Pensão
mensal. Período de afastamento das atividades laborativas que, muito
provavelmente, em vista do que comumente ocorre, não foi inferior a
um mês, tendo em vista o tempo de internação (10 dias), mais o período
de repouso necessário. Pensão mantida no valor de um salário mínimo e
no  período  de  um  mês.  Danos  morais  in  re  ipsa.  O  evento  danoso
impingiu à autora considerável lesão à sua integridade física, a qual, por
si só, é suficiente para ensejar direito à reparação por danos morais, não
havendo como ser afastada tal condenação. Quantum indenizatório. O
valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) não se mostra desproporcional,
tampouco exorbitante, estando, inclusive, aquém da média usualmente
praticada  por  este  órgão  fracionário  em  situações  análogas.
Considerando  a  extensão  do  ferimento,  o  valor  da  indenização  por
danos morais, que já se afigura módico, não merece ser reduzido, sob
pena de comprometer-se o aspecto compensatório da sanção pecuniária.
Sentença  mantida.  Apelação  desprovida.  (TJRS;  AC  0395175-
84.2013.8.21.7000;  Gravataí;  Décima Segunda Câmara  Cível;  Relª  Desª
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Ana  Lúcia  Carvalho  Pinto  Vieira  Rebout;  Julg.  23/04/2015;  DJERS
28/04/2015) 

Portanto, a sentença está em harmonia com a ordem jurídica
vigente ante a configuração do ato ilícito, por deixar o condutor do veículo de
manter a distância adequada em relação ao veículo que circulava na sua frente, e
restar caracterizada a responsabilidade solidária do proprietário e do motorista
do automóvel no momento do evento.

Em face do exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES, no
mérito, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo incólume o comando
judicial. 

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de agosto de
2017.  Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
Presente à sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça. 

João Pessoa-PB, 10 de agosto de 2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A  
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