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RELATOR      : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides
1º APELANTE    : Dalcineide Chacon Castor
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APELADOS  : Os mesmos
RECORRENTE    : Companhia Mutual de Seguros
ADVOGADO  : Eduardo Fragoso dos Santos
1º RECORRIDO    : Dalcineide Chacon Castor
ADVOGADO  : Maria Angelica Figueiredo Camargo
2º RECORRIDO    : Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda
ADVOGADO  : Lucenildo Felipe da Silva e Marcos Antonio Chaves Neto
3º RECORRIDO    : José Ataide da Fonseca
ADVOGADO  : Venancio Viana de Medeiros Filho – OAB/PB nº 4.182

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS E MATERIAIS – REPARAÇÃO CIVIL — ACI-
DENTE DE TRÂNSITO — MORTE DA VÍTIMA — TRANS-
PORTE DE PESSOAS – CULPA DO MOTORISTA – RESPON-
SABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS E MATERIAIS — PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – MA-
NUTENÇÃO NESSE PONTO.

—De acordo com o art. 932, III do Código Civil, o empregador é res-
ponsável pelos atos de seus empregados, no exercício do trabalho que
lhe compete.

– Sendo objetiva a responsabilidade da apelante, a mesma só se libe-
raria de tal obrigação se provasse que o acidente ocorreu por caso for-



tuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu
na hipótese.
RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – AGRAVO RETIDO
ANALISE CONJUNTA – MATÉRIAS IDÊNTICAS – PRELIMI-
NARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE – RE-
JEIÇÃO  –  MÉRITO  –  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  DE-
MONSTRADA EM RELAÇÃO AO PAI – PENSÃO POR MOR-
TE CONCEDIDA PELO INSS – DEDUÇÃO DO SEGURO DP-
VAT DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE –
SÚMULA 246 DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL.

– A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o
valor referente à indenização do Seguro DPVAT deve ser abatido
da indenização fixada judicialmente,  mesmo quando não houver
comprovação do recebimento daquele valor e até mesmo nas hi -
póteses em que ele não tenha sido requerido. Isso com o objetivo
de evitar o enriquecimento indevido.

RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – PRETENSÃO DE
REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” NO QUE PERTINE
AO PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DE-
PENDÊNCIA  ECONÔMICA  DA  MÃE  PARA  COM  O  FI-
LHO (VÍTIMA)  – DESPROVIMENTO NESSE ASPECTO –
ELEVAÇÃO DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE – VA-
LOR MAIS ADEQUADO COM A GRAVIDADE DO FATO E
DO SEU  EFEITO LESIVO  –  PROCEDÊNCIA  EM PARTE
DA IRRESIGNAÇÃO.

– In casu, apesar da genitora do falecido alegar que vivia as suas
expensas,  tal  afirmação  não  restou  comprovada.  O deferimento
de pensionamento mensal, em decorrência de morte por acidente
de  trânsito  de  algum ente familiar,  maior  de idade,  depende de
comprovação de que os valores auferidos por aquele que faleceu
representavam o sustento familiar ou parte indispensável da ren -
da doméstica.

RECURSO DO TERCEIRO APELANTE – PEDIDO PARA
QUE  A  GENITORA  DO  FALECIDO  FOSSE  EXCLUÍDA
DA  LIDE  –  REJEIÇÃO  DA  TESE  –  EVENTO  QUE  LHE
CAUSOU ANGUSTIA E SOFRIMENTO – ELEVAÇÃO DO
DANO MORAL – POSSIBILIDADE – VALOR MAIS ADE-
QUADO COM A GRAVIDADE DO FATO E DO SEU EFEI-
TO LESIVO – PROCEDÊNCIA EM PARTE DA IRRESIG-
NAÇÃO.

–  O fato de a vítima, à época do acidente,  não residir  com sua
mãe,  bem como  supostamente  não  possuir  um vínculo  estreito



com a mesma, não faz presumir que o falecimento de seu filho
não tenha lhe causado dor, angústia e sofrimento, suscetíveis de
amparar  a  condenação  da  promovida,  a  título  de  dano  moral,
pela morte decorrente do acidente automobilístico.

RECURSO DA QUARTA APELANTE – LIDE SECUNDÁ-
RIA –  SEGURADORA –  PRETENSÃO EM EXCLUIR DA
CONDENAÇÃO  OS  VALORES  RELATIVOS  AO  DANO
MORAL  –  DANOS  CORPORAIS  QUE  ENGLOBAM  OS
DANOS MORAIS – PREVISÃO NA APÓLICE – DESPRO-
VIMENTO DO APELO.

– Segundo remansosa jurisprudência,  o contrato de seguro por da-
nos pessoais compreende os danos morais, a despeito das teses defen-
sivas da Seguradora. Nesse sentido, o teor da Súmula nº 402 do STJ,
estabelecendo que o contrato de seguro por danos pessoais compreen-
de os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

RECURSO  ADESIVO  DA  QUARTA  APELANTE  –  INTER-
POSTO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO – ACIDEN-
TE DE TRÂNSITO – RECUSO ADESIVO E ORDINÁRIO IN-
TERPOSTOS PELA MESMA PARTE – IMPOSSIBILIDADE –
UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

–  Na espécie,  a mesma parte  interpôs  dois recursos,  contra ato
decisório (sentença meritória) que, essencialmente, é apenas um.
Destarte, não deve ser conhecido o apelo adesivo interposto nos
presentes  autos,  vez que a apelação acostada foi interposta  an-
tes.  Prevalece no sistema recursal brasileiro a teoria  da unirre-
corribilidade.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e de
nulidade processual, unânime. No mérito, por igual votação, deu-se provimento parcial
ao apelo apresentado pela Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda; deu-se provi-
mento parcial  ao recurso da Sra.  Dalcineide  Chacon Castor;  Julgou-se parcialmente
provido o apelo aviado por José Ataíde da Fonseca e não se conheceu do recurso adesivo
da Companhia Mutual de Seguros, tudo nos termos do volo do relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos apelatórios, o primeiro interposto por Dalcinei-
de Chacon Castor, o segundo por Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda, o terceiro por
José Ataide da Fonseca e o quarto pela Companhia Mutual de Seguros, contra a sentença (fls.
302/308) proferida pelo Juízo “a quo”, nos autos da Ação Indenizatória.



Ao apreciar o mérito da demanda, a parte dispositiva da sentença res-
tou assim sufragada: “- Julgo procedente o pedido do autor José Ataíde da Fonseca, no senti-
do de condenar o promovido a pagar a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil a título de
danos morais,  devidamente  corrigidos desde do arbitramento – Súmula nº  362 do STJ –
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, fluindo a partir do evento danoso – art. 368,
do CC e súmula nº 54 do STJ. Condeno, igualmente, o promovido ao pagamento de danos
materiais no sentido de efetuar o pagamento de 1/3 do salário mínimo perdurando até quan-
do a vítima viesse a atingir 65 (sessenta e cinco) anos, tempo estimado de sua sobrevida, ou
até o óbito do beneficiário; - Julgo parcialmente procedente o pedido da autora, condenando
o promovido ao pagamento de o sentido de condenar o promovido a pagar a quantia de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos desde do
arbitramento – súmula nº 362 do STJ – acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, fluindo
a partir do evento danoso – art. 368 do CC e súmula 54 do STJ; - Condeno o promovido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios do primeiro autor, na base de
10% sobre o valor da condenação. Em relação aos honorários advocatícios do segundo au-
tor, serão estes pro rata, face à sucumbência recíproca das partes.”.

Mais adiante, ao julgar os Embargos de Declaração opostos por José
Ataide da Fonseca, Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda. e a Companhia Mutual de
Seguros, o magistrado singular consignou: “Isto posto, conheço dos embargos declaratórios
manejados por José Ataide da Fonseca, acolhendo-os em parte, no sentido de afastar a omis-
são em relação à condenação do promovido Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda.,
ao pagamento de indenização de danos materiais no valor de R$ 980,00 (novecentos e oiten-
ta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo pagamento, bem
como correção monetária, a partir do efetivo prejuízo. Em relação aos embargos intentados
por Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda e Companhia Mutual de Seguros conheço-
os, rejeitando-os, contudo.”.

Irresignada com a sentença,  a primeira recorrente interpôs recurso
apelatório (fls. 320/329), aduzindo em síntese, que a sentença singular merece ser reformada,
uma vez que restou demonstrado nos autos que era dependente financeira do falecido filho,
que com o seu trabalho proporcionava-lhe parte do sustento e condições de uma vida digna.
Em razão do exposto, pugna pela elevação do quantum arbitrado a título indenizatório, para o
patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como pelo recebimento de pensão vitalí-
cia no equivalente ao que o falecido iria receber ao longo de sua vida, além da majoração dos
honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A promovida, Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda., tam-
bém inconformada com a sentença apresentou recurso apelatório (fls. 374/398), argumentan-
do em sede de preliminar o cerceamento de defesa, por considerar ser necessária a produção
de prova documental, a fim de aferir os reais rendimentos dos recorridos, haja vista que sem
prova material ou documental, não poderia haver qualquer condenação por danos materiais,
pensão ou lucros cessantes. No mérito, renova o questionamento suscitado em sede de embar-
gos de declaração, acerca da sucumbência recíproca, onde afirma que os autores decaíram dos
seus respectivos pedidos, devendo, portanto, os honorários sucumbenciais serem pro rata. Ar-
gumenta ainda, que deve ser deduzido do montante indenizatório fixado o valor pago a título
de seguro DPVAT. Defende mais, a culpa exclusiva da vítima, afirmando que as provas colhi-
das na instrução processual demonstram de forma irrefutável que a recorrente não teve culpa
pelo evento automobilístico, ressalta ainda a imprestabilidade do boletim de acidente de trân-



sito. Por fim, pugna pelo conhecimento do agravo retido apenso aos autos, bem como pela re-
forma da sentença.

José Ataide da Fonseca, autor da presente ação, inconformado com o
teor da sentença singular interpôs recurso apelatório (fls. 399/411), aduzindo preliminarmente
que a Sra. Dalcineide Chacon Castor, genitora do falecido, deve ser afastada do polo ativo da
presente lide, uma vez que somente se aproximou da família após a morte do seu filho, tendo
renegado a qualidade de mãe durante toda a vida e após o falecimento busca guarida do Poder
Judiciário para auferir recursos financeiros. Afirma ainda, que o montante arbitrado a título de
danos morais é ínfimo, pois o valor de R$ 25.000,00, está longe de constituir uma indenização
justa. Por fim, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como o
valor atinente ao pensionamento, além da elevação dos honorários advocatícios.

A Companhia Mutual de Seguros, litisdenunciada, irresignada com
o teor da sentença, interpôs recurso apelatório (fls. 444/456), aduzindo em síntese que no caso
dos autos não há provas que demonstre a culpa do preposto da ré no fatídico acidente, pelo
contrário, defende que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que trafegava em sua
motocicleta em velocidade incompatível com a via. Aduz ainda, que embora tenha deixado
disponível a cobertura para a hipótese de danos morais, a empresa segurada, ora denominada
segunda apelante, optou pela não contratação, motivo pelo qual eventual condenação desta
natureza deveria ser suportada tão somente pela empresa segurada. Argumenta ainda, que os
juros de mora devem ser fixados nos termos da súmula 362 do STJ e que o pensionamento
deve ser afastado, uma vez que restou indemonstrado que a vítima exercia atividade remune-
rada. Defende ainda, a limitação da condenação da seguradora a cobertura contratada, a título
de danos materiais. Por fim, pugna pelo provimento recursal.

A Companhia Mutual de Seguros, após a apresentação do recurso
apelatório interpôs recurso adesivo (fls. 499/526), argumentando que se encontra em regime
especial de liquidação extrajudicial, razão pela qual a suspensão do processo é medida que se
impõe. Defende ainda, a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais, para o pa-
tamar de R$ 10.000,00, bem como seja determinado o termo inicial da incidência dos juros de
mora a partir do arbitramento no caso de danos morais. Por fim, pugna pelo provimento recur-
sal.

Registre-se finalmente, que existe apenso aos autos Agravo de Instru-
mento, interposto em 23/01/2014, que foi convertido na forma retida, o qual combatia decisão
interlocutória que havia indeferido o pedido de expedição de ofícios a diversas instituições,
para fins de comprovação da dependência econômica dos autores em relação ao filho.

Contrarrazões dos autores (José Ataide da Fonseca – fls. 481/488 e
Dalcineide Chacon Castor – fls. 459/469) e do promovido Companhia Mutual de Seguros fls.
489/498. Embora intimada, a promovida Santa Maria Transportes e Fretamento, não apresen-
tou contrarrazões (fl. 423).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 558/563, opinou
pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento dos re-
cursos.



É o relatório. 

VOTO.

FUNDAMENTAÇÃO

Registre-se inicialmente que, não obstante a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, aplicar-se-á, aos presentes recursos, o Código
de 1973, Lei nº. 5.869/73, tendo em vista terem sido manejados sob a vigência desse Codex,
consoante orientação do STJ no Enunciado Administrativo nº 2. 

Por oportuno, diga-se ainda, que diante da multiplicidade de recursos,
necessário analisá-los em separado para uma melhor compreensão acerca da controvérsia. No
entanto, façamos uma breve digressão a respeito do fato narrado na peça exordial.

Pois bem.

Depreende-se dos  autos  que os  autores  José  Ataide  da Fonseca e
Dalcineide Chacon Castor, ora apelados (e também apelantes), ajuizaram a presente Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face da empresa Santa
Maria Transporte e Fretamento Ltda., sustentanto que, no dia 14 de julho de 2012, o preposto
da promovida, o Sr. Igozival Carlos Filho, conduzia o veículo Mercedes Benz, placa nº OET-
0345, renavam nº 33583334-9, pela Rua Irani Almeida de Menezes, no bairro do Funcionário
II, quando ao mudar de sentido de via colidiu com a motocicleta guiada por Jobson Castor
da Fonseca, resultando em seu falecimento.

Ao apreciar a controvérsia, o magistrado singular concluiu que as pro-
vas coligidas aos autos, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 26/27), mostra-
ram-se suficientes à demonstração da dinâmica do acidente de trânsito, restando evidenciada a
culpa do preposto do promovido.

Pois bem. Diante da narrativa, apreciemos o direito vindicado.

Prima facie, importa ressaltar que o dever  de indenizar decorre do
preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Ci-
vil, in verbis:

 
"Art. 5º - (...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação". 

"Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusi-
vamente moral, comete ato ilícito." 

"Art. 927 Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo". 



No presente caso, verifica-se que o motorista do veículo, que causou
o acidente, era empregado da empresa apelante. De acordo com o art. 932, III do Código Ci-
vil, o empregador é responsável pelos atos de seus empregados, no exercício do trabalho que
lhe compete.

 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepos-
tos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Seguindo essa linha de raciocínio, cite-se escólio de Pablo Stolze:

“De acordo com o novo ordenamento jurídico, a responsabilidade civil do
empregador por ato causado por empregado,  no exercício do trabalho
que lhe competir, ou em razão dele, deixou de ser uma hipótese de res-
ponsabilidade civil  subjetiva, com presunção de culpa (Súmula 341 do
Supremo Tribunal Federal),  para se transformar em hipótese legal  de
responsabilidade civil objetiva”.(Gagliano, Pablo Stolze – Novo curso de
direito civil,  volume III: Responsabilidade Civil/Pablo Stolze Gagliano,
Rodolfo Pamplona Filho – 8. ed. rev. e atual. - São Paulo: saraiva, 2010,
p.280)

Logo, sendo objetiva a responsabilidade da apelante, a mesma só se
liberaria de tal obrigação se provasse que o acidente ocorreu por caso fortuito, força maior ou
por culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL  (CPC/1973).  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MA-
TERIAIS.  NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.  ALEGA-
ÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ART.
200  DO CÓDIGO CIVIL.  SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 386, IV, DO CPP. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
1.525 DO CC/16 E 65 DO CPP. CULPA DO MOTORISTA. QUESTÃO
IRRELEVANTE.  RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO
DPVAT  (SÚMULA  Nº  246/STJ).  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONA-
MENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS.  BASE  DE  CÁLCULO.  DEFICIÊNCIA  DAS  RAZÕES  RE-
CURSAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. 1. Controvérsia acerca da
responsabilidade civil de uma empresa de ônibus por acidente fatal que
vitimou um motociclista. 2. Alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional, fazendo-se incidir o óbice da Súmula nº 284/STF. 3. Impe-
dimento da fluência da prescrição durante o curso de processo criminal,
ex VI do disposto no art. 200 do Código Civil. Julgados desta Corte Supe-
rior. 4. Irrelevância da controvérsia acerca da culpa do motorista, pois o
acórdão recorrido fundamentou a condenação na responsabilidade obje-
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https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20200&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CCart200


tiva. 5. Ausência de prequestionamento da tese de culpa exclusiva da víti-
ma (Súmula nº 211/STJ). 6. Ausência de vinculação do juízo cível ao cri-
minal, na hipótese de absolvição por ausência de provas do concurso do
réu para o evento danoso (art. 386, inciso IV, do CPP, redação anterior à
Lei nº 11.690/08). Julgados desta Corte Superior. 7. Inviabilidade de se
conhecer da controvérsia acerca da compensação do valor da indeniza-
ção do seguro DPVAT com o valor da condenação, por se tratar de ques-
tão não debatida pelo Tribunal de origem, fazendo-se incidir o óbice da
Súmula nº 211/STJ. 8. Incidência do óbice da Súmula nº 284/STF no
que tange à insurgência quanto à base de cálculo dos honorários advoca-
tícios, uma vez que a questão federal suscitada não guarda pertinência
com  a  pretensão  deduzida.  9.  AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO.
(STJ;  AgInt-EDcl-AgInt-REsp  1.622.531;  Proc.  2015/0233632-0;  CE;
Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso  Sanseverino;  DJE
26/06/2017) 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ÔNIBUS QUE NÃO OBSERVOU A PREFERENCIAL.  VÍTIMA FA-
TAL. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETI-
VA. EVENTUAL VELOCIDADE EXCESSIVA DA VÍTIMA QUE NÃO
ELIDE  A  RESPONSABILIDADE  DA  REQUERIDA.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. Tratando-se de acidente causado por empresa que realiza
o transporte remunerado de pessoas, a responsabilidade é de natureza
objetiva. 2. Ainda que a vítima transitasse em velocidade incompatível
com a via, a atitude também irregular do motorista do ônibus impede que
seja atribuída aquela a culpa exclusiva pelo acidente. RECURSO DES-
PROVIDO. (TJSP; APL 0019135-81.2013.8.26.0506; Ac. 10441304; Ri-
beirão Preto; Vigésima Sétima Câmara Extraordinária da Seção de Di-
reito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 08/05/2017; DJESP
01/06/2017; Pág. 2557) 

De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 26/27), emiti-
do pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário - BPTRAN, constatou-se que o
veículo conduzido pelo preposto do promovido deu causa ao acidente que vitimou o filho dos
autores, assim dispôs: “Após análise minuciosa dos dados contidos neste boletim de acidente
de trânsito, a comissão chegou a seguinte conclusão: Que o condutor 02, o senhor Igrozival
Carlos Filho, não agiu de acordo com o que está descrito no artigo 38, inciso II, parágrafo
único, das normas gerais de circulação e conduta e desta forma infringindo ao art. 97 do
CTB (Código de Trânsito Brasileiro), dando causa ao acidente.”.

Portanto, resta evidenciado que a empresa promovida é responsável
pelo acidente que vitimou o filho dos autores, razão pela qual deve ressarcir os danos sofridos
aos apelados.

Dito isto, por questão técnica passemos a analisar individualmente as
irresignações recursais.

RECURSO DA 2º APELANTE -  Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20386&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart386


A promovida, Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda., in-
conformada com a sentença apresentou recurso apelatório (fls. 374/398), argumentando em
sede de preliminar o cerceamento de defesa, por considerar ser necessária a produção de pro-
va documental, a fim de aferir os reais rendimentos dos recorridos, haja vista que sem prova
material ou documental, não poderia haver qualquer condenação por danos materiais, pensão
ou lucros cessantes. Sustenta ainda, que o processo merece ser anulado desde o pedido de ha-
bilitação da parte autora, Dalcineide Chacon Castor, pois não foi oportunizada qualquer mani-
festação das partes contrárias a respeito. 

No mérito, renova o questionamento suscitado em sede de embargos
de declaração, acerca da sucumbência recíproca,  onde afirma que os autores decaíram dos
seus respectivos pedidos, devendo, portanto, os honorários sucumbenciais serem pro rata. Ar-
gumentam ainda, que deve ser deduzido do montante indenizatório fixado o valor pago a títu-
lo de seguro DPVAT. Defende ainda, a culpa exclusiva da vítima, afirmando que as provas
colhidas na instrução processual demonstram de forma irrefutável que a recorrente não teve
culpa pelo evento automobilístico, ressalta ainda a imprestabilidade do boletim de acidente de
trânsito. Por fim, pugna pelo conhecimento do agravo retido apenso aos autos, bem como pela
reforma da sentença no que pertine ao pensionamento mensal e ao dano moral.

Registre-se por oportuno, que a matéria deduzida no agravo de ins-
trumento, que fora transformado em retido, apenso a estes autos, é a mesma arguida em sede
de apelo como preliminar de mérito, razão pela qual passo a analisá-las em conjunto.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz o recorrente, que entende ser crucial ao deslinde do caso a pro-
dução de prova documental, a fim de aferir os reais rendimentos dos autores, haja vista que
sem prova material ou documental não poderia haver qualquer condenação por danos materi-
ais, pensão ou lucros cessantes.

Pois bem. Em que pese o entendimento desenvolvido pelo recorrente
sua pretensão não merece prosperar.

Busca, o ora recorrente, provimento jurisdicional para que seja ofici-
ado a diversas instituições financeiras para fins de comprovação da dependência econômica
dos autores em relação ao filho, vítima do acidente de trânsito.

Conforme bem ressaltou o magistrado singular, o art. 333 do CPC,
vigente à época, distribuía o “ônus da prova de forma equânime às partes, de modo que even-
tual comprovação de dependência econômica, caso seja de fundamental para o deslinde da
lide, é, a princípio, ônus processual do autor, de modo que ao promovido não incumbe deter-
minar os meios pelos quais o promovente deve pautar os fatos constitutivos de seu direito.”

Vale,  ainda,  ressaltar  que o Princípio  do Livre Convencimento do
juiz, consagrado no Direito pátrio, atribui ao magistrado pleno poder na avaliação das provas,
devendo buscar nelas os subsídios, bases e fundamentos de sua decisão.

Sendo assim, como o magistrado é o destinatário real da prova, pode-
ria determinar, até de ofício, as provas que reputasse necessárias ao julgamento do processo e



à solução da lide, quanto poderia dispensá-las, conforme se infere do artigo 130 do Código de
Processo Civil: 

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Destarte,  laborou em acerto o magistrado singular em indeferir  tal
pedido,  uma  vez  que  caberia  a  parte  que  está  no  polo  ativo  da  demanda,  provar  o  fato
constitutivo de seu direito, sendo certo que tal regra foi atendida, pois consta dos autos que o
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social concedeu pensão por morte ao Sr. José Ataíde da
Fonseca (fl. 258), o que demonstra que o mesmo vivia as suas expensas.

Portanto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR - NULIDADE

Aduz a recorrente, em segunda preliminar, que o processo merece ser
anulado desde o pedido de habilitação da parte autora, Dalcineide Chacon Castor, pois não foi
oportunizada qualquer manifestação das partes contrárias a respeito.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

A orientação jurisprudencial de nossos tribunais firmou-se no sentido
de que a nulidade processual decorrente da intimação, deve ser alegada na primeira oportu-
nidade em que a parte teve de falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 CPC/1973).

In casu, verifica-se que em várias oportunidades, a exemplo dos peti-
tórios de fls. 199, 230/231, a ora recorrente, se pronunciou nos autos sem arguir qualquer nuli-
dade, tal situação levou a ocorrência da preclusão temporal na espécie.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO 

Conforme ressaltado alhures, sobre o fato em si não paira dúvidas
quanto a responsabilidade da ora apelante no acidente que vitimou o filho dos autores.

Por outro lado, no que pertine ao dano material, ou seja, relativamen-
te ao pensionamento pensamos existir direito a recorrente.

Sobre o tema se pronunciou o magistrado singular: 

“No tocante aos danos materiais, é entendimento assente no Supe-
rior Tribunal de Justiça que a perda prematura do filho justifica o pensionamento dos pais,
de modo que em caso de morte de filho menor de idade, a pensão seria devida à proporção
de 2/3 do salário mínimo, a partir de quando o menor completasse 14 (quatorze) anos, até



os 25 (vinte e cinco), momento em que seria reduzida para 1/3 até a data em que o de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou que em beneficiários da pensão viessem a fale-
cer”.

Mais adiante continuou: 

“Em se tratando de óbito de filho já maior de idade, o STJ vem en-
tendendo pela possibilidade do pensionamento dos pais, mas desde que comprovada a de-
pendência econômica destes em relação àquele.”.

[...]

“Na espécie, constata-se que somente o promovente JOSÉ ATAÍ-
DE DA FONSECA comprovou, efetivamente, a dependência econômica em relação ao fi-
lho morto, de modo que a este caberá, exclusivamente, o recebimento de 1/3 (um terço) do
salário-mínimo, pois a vítima, na data do óbito, contava com 31 (trinta e um anos de ida-
de), tomando-se por base a carta de concessão e memória de cálculo emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, cujo cálculo é apurado com suporte no salário de contribuição
do extinto, onde figura o genitor da vítima como dependente, cujo recebimento deverá per-
sistir até a data em que a vítima completaria 65 (sesssenta e cinco) anos de idade ou quan-
do da morte do beneficiário do recebimento.”.

Pois bem. Em que pese o entendimento firmado pelo recorrente, de
que não restou comprovada a dependência econômica do pai em relação ao filho falecido, tal
premissa não merece prevalecer.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
óbito de descendente adulto, o pensionamento só é devido se demonstrada a dependência eco-
nômica dos ascendentes, ou seja, deve restar evidenciado que os valores auferidos por aquele
que faleceu representavam o sustento familiar ou parte indispensável da renda doméstica.

Nesse sentido:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLI-
CAÇÃO DO CPC/73.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO POR DANOS MATE-
RIAIS  E  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS   MORAIS.   ACIDENTE   DE
TRÂNSITO.   PENSÃO  MENSAL  EM FAVOR DOS GENITORES   DA
VÍTIMA  MAIOR  DE IDADE.  PROVA DO PREJUÍZO ECONÔMICO.
MODIFICAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO  DO  ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE. SÚMULA  7/STJ.  SEGURO  DPVAT.  DEDUÇÃO  DO
QUANTUM  INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO  DO  RECEBIMENTO
DA QUANTIA PELOS SUCESSORES DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  AU-
SÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1.   Ação  ajuizada  em  02/08/2012.   Recurso  especial  interposto em
16/03/2016. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3.  A  concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta
exige  a  demonstração  da efetiva dependência econômica dos pais em re-
lação à vítima na época do óbito. Precedentes.



4.  Na  hipótese  dos  autos, a pensão mensal é devida à genitora da vítima,
haja vista a existência de prova testemunhal atestando que o filho,  antes
do óbito, prestava assistência financeira à mãe, como registrado no acór-
dão recorrido e na sentença.
5.  As  premissas  fático-probatórias  delineadas  pelas  instâncias ordiná-
rias não são passíveis de modificação por esta Corte, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obri-
gatório   DPVAT   deve   ser   deduzido  da  indenização  fixada judicial-
mente,  nos  termos  da Súmula 246/STJ, independentemente de comprova-
ção   do   recebimento   da  quantia  pela  vítima  ou  seus sucessores. En -
tendimento da 2ª Seção do STJ.
7.  A ausência de similitude fática impede o conhecimento do suposto dissí-
dio  jurisprudencial  quanto  à forma de cálculo dos honorários advocatí-
cios.
8.   Recurso   especial   parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte, parcial-
mente  provido,  para  determinar  o  abatimento, do total da indenização
devida aos autores, da quantia correspondente ao seguro DPVAT para a
hipótese de morte.
(REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TUR-
MA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

 
RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FILHO MAIOR EM ACIDENTE AU-
TOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À RESPONSA-
BILIDADE DA RÉ PELO EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS. MAJO-
RAÇÃO. PENSIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  DO  GENITOR.  DISSÍDIO  JURISPRU-
DENCIAL  NÃO  COMPROVADO  NO  PONTO.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, o quantum indenizatório ar-
bitrado pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipó-
teses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanci-
ando-se dos padrões de razoabilidade.
2 - Pelas circunstâncias delineadas pelo Tribunal de origem, a condenação
da ora recorrida no valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos para
ambos os autores,  a título de reparação por dano moral  decorrente do
atropelamento e morte de seu filho, mostra-se diminuta.
3 - Não houve a comprovação do dissídio jurisprudencial quanto ao tema
referente à necessidade da demonstração da dependência econômica do
pai em relação ao filho maior, vítima do acidente, para que fosse concedi-
do ao genitor o pensionamento por danos materiais.
4 - Recurso especial parcialmente provido para majorar o quantum repa-
ratório pelos danos morais sofridos pelos recorrentes para R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), em favor de ambos os recorrentes (metade
para cada um),  com correção monetária a partir desta data e juros de
mora desde o evento danoso.
(REsp 1034652/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, jul-
gado em 05/06/2014, DJe 27/06/2014)

 



In casu, a sentença singular não merece reparo, neste aspecto, uma
vez que restou comprovado nos autos a dependência econômica do pai para com o filho fale-
cido. Tanto é verdade, que o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social concedeu pensão por
morte ao Sr. José Ataíde da Fonseca (fl. 258), o que demonstra que o mesmo vivia as suas ex-
pensas.

Nesse diapasão, por restar demonstrado a existência de dependência
econômica dos pais para com o falecido, faz jus, o autor ao pensionamento. 

Da dedução do seguro DPVAT

Relativamente a dedução do seguro DPVAT do montante indenizató-
rio arbitrado, assiste, também razão ao apelante. Senão vejamos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor
referente à indenização do Seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicial-
mente, mesmo quando não houver comprovação do recebimento daquele valor e até mesmo
nas hipóteses em que ele não tenha sido requerido. Isso com o objetivo de evitar o enriqueci-
mento indevido.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. DPVAT. DEDUÇÃO DOS VALORES INDENI-
ZATÓRIOS.  POSSIBILIDADE.  SUMULA  Nº  246  DO  STJ.  PRECE-
DENTES.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.  A dedução do
valor  do seguro obrigatório  prevista  na  Súmula  nº 246 do STJ dispensa
comprovação do seu recebimento ou mesmo de seu requerimento pela víti-
ma.  Precedentes.  2.  Agravo  regimental  não  provido. (STJ;  AgRg-REsp
1.564.616; Proc. 2015/0269365-7; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura
Ribeiro; DJE 02/06/2017) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCES-
SUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DOS VALO-
RES INDENIZATÓRIOS. POSSIBILIDADE. (...) 4. Conforme preceitua a
Súmula 246/STJ, a dedução do valor do seguro obrigatório dispensa com-
provação do recebimento ou mesmo do requerimento do mesmo pela víti-
ma. Precedentes específicos. (AgRg no REsp 1.322.497/DF, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 18/3/2014) 

Assim, na hipótese dos autos deve ser aplicada a dedução do seguro
obrigatório do valor da indenização veiculada na Súmula 246 do STJ, eis que independe se-
quer de requerimento administrativo.

Por fim, registro que a matéria atinente a redução do valor arbitrado a
título de danos morais será analisada quando da apreciação dos recursos apelatórios apresen-
tados pelos autores da demanda, tendo em vista a identidade de matérias.



RECURSO DA 1º APELANTE - Dalcineide Chacon Castor

Argumenta a recorrente, que a sentença singular merece ser reforma-
da, uma vez que restou demonstrado nos autos que era dependente financeira do seu falecido
filho, que com o seu trabalho proporcionava-lhe parte do sustento e condições de uma vida
digna. Pugna, por outro lado, pela elevação do quantum arbitrado a título indenizatório, para o
patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como pelo recebimento de pensão vitalí-
cia no equivalente ao que o falecido iria receber ao longo de sua vida, além da majoração dos
honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Com razão, em parte, a recorrente.

A respeito do indeferimento do pleito da, ora recorrente, relativamen-
te ao pensionamento, laborou em acerto o magistrado singular. 

Colhe-se dos autos,  que não restou suficientemente demonstrada a
dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
óbito de descendente adulto, o pensionamento só é devido se demonstrada a dependência eco-
nômica dos ascendentes, conforme ressaltado alhures.

In casu, apesar da genitora do falecido alegar que vivia as suas ex-
pensas, tal afirmativa, não restou comprovada. O deferimento de pensionamento mensal, em
decorrência de morte por acidente de trânsito de algum ente familiar, depende de comprova-
ção de que os valores auferidos por aquele que faleceu representavam o sustento familiar ou
parte indispensável da renda doméstica.

Nesse sentido:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLI-
CAÇÃO DO CPC/73.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO POR DANOS MATE-
RIAIS  E  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS   MORAIS.   ACIDENTE   DE
TRÂNSITO.   PENSÃO  MENSAL  EM FAVOR DOS GENITORES   DA
VÍTIMA  MAIOR  DE IDADE.  PROVA DO PREJUÍZO ECONÔMICO.
MODIFICAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO  DO  ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE. SÚMULA  7/STJ.  SEGURO  DPVAT.  DEDUÇÃO  DO
QUANTUM  INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO  DO  RECEBIMENTO
DA QUANTIA PELOS SUCESSORES DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  AU-
SÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1.   Ação  ajuizada  em  02/08/2012.   Recurso  especial  interposto em
16/03/2016. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3.  A  concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta
exige  a  demonstração  da efetiva dependência econômica dos pais em re-
lação à vítima na época do óbito. Precedentes.
4.  Na  hipótese  dos  autos, a pensão mensal é devida à genitora da vítima,
haja vista a existência de prova testemunhal atestando que o filho,  antes



do óbito, prestava assistência financeira à mãe, como registrado no acór-
dão recorrido e na sentença.
5.  As  premissas  fático-probatórias  delineadas  pelas  instâncias ordiná-
rias não são passíveis de modificação por esta Corte, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obri-
gatório   DPVAT   deve   ser   deduzido  da  indenização  fixada judicial-
mente,  nos  termos  da Súmula 246/STJ, independentemente de comprova-
ção   do   recebimento   da  quantia  pela  vítima  ou  seus sucessores. En -
tendimento da 2ª Seção do STJ.
7.  A ausência de similitude fática impede o conhecimento do suposto dissí-
dio  jurisprudencial  quanto  à forma de cálculo dos honorários advocatí-
cios.
8.   Recurso   especial   parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte, parcial-
mente  provido,  para  determinar  o  abatimento, do total da indenização
devida aos autores, da quantia correspondente ao seguro DPVAT para a
hipótese de morte.
(REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TUR-
MA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

 
Nesse diapasão, por restar indemonstrada a existência de dependên-

cia econômica da mãe para com o falecido, esta não faz jus ao pensionamento almejado. 

Por outro lado, no que se refere a majoração do dano moral, existe ra-
zão a apelante.

No  presente  caso,  o  juiz  “a  quo” fixou  a  indenização  em  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo metade, ou seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
para cada genitor.

É importante, neste sentido, transcrever o ensinamento proferido por
Maria Helena Diniz, evidenciado no julgamento do Recurso Especial Nº 239.009-RJ, do qual
foi relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“...a reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos negativos de
mágoa, dor, tristeza, angústia, pela superveniência de sensações positivas
de alegria, satisfação, pois, possibilitaria ao ofendido algum prazer que, em
certa medida, poderia atenuar o seu sofrimento”.

Cabe observar que o julgador, ao fixar o valor do montante indeniza-
tório, deve se guiar pelos critérios da prudência e moderação, visando, sobretudo, a evitar o
enriquecimento ilícito da vítima e desestimular a indústria das indenizações.

As palavras de  Humberto Theodoro Júnior são deveras significati-
vas, no que se refere aos critérios utilizados para a fixação do valor da indenização decorrente
de danos morais:

“O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio
do julgador,  sem parâmetros apriorísticos  e  à  luz  das peculiaridades  de cada
caso, principalmente em função do nível sócio-econômico dos litigantes e da mai-
or ou menor gravidade da lesão.” ( in RT 662/9).  



Quanto a essa matéria, os tribunais posicionam-se de forma bastante
elucidativa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PALAVRAS INJURIOSAS PRO-
FERIDAS EM LOCAL PÚBLICO - LESÃO À HONRA - QUANTUM INDENIZA-
TÓRIO - CRITÉRIOS - RECURSO IMPROVIDO. - O direito à honra se traduz juri-
dicamente em larga série de expressões compreendidas como princípio da dignida-
de humana: o nome, a fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consi-
deração, o respeito, etc. Assim, não há como negar a existência de dano moral in-
denizável, se a ofensora assaca, publicamente, contra a vítima palavras ultrajantes,
da mais baixa extração, causando-lhe dor, vexame, desconforto e humilhação. - O
valor da indenização por danos morais deve guardar perfeita correspondência
com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem assim como as condi-
ções sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, devendo ajustar-se ao
princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual a eficácia da
contrapartida pecuniária está na aptidão em proporcionar à vítima uma justa e
plena compensação, pelo dano injustamente experimentado. (TJMG; Processo:
1.0395.08.022149-6/001; Relator Des. Tarcisio Martins Costa; Data do julgamen-
to: 26/10/2010; Data da publicação: 22/11/2010)

“A indenização por danos morais deve ser fixada levando-se em consideração as
circunstâncias concretas do caso, o nível socioeconômico das partes, guardando a
devida proporção com o grau de culpa e ofensa causada ao autor, observando-se
os critérios da exemplariedade, solidariedade e razoabilidade, a fim de que a repa-
ração pretendida seja justa, sem proporcionar o enriquecimento sem causa do au-
tor, nem perder o seu caráter pedagógico.” (TJMG; Processo: 1.0145.08.438928-
0/001; Relator Des.(a) Electra Benevides; Data do julgamento: 02/03/2010; Data
da publicação: 07/04/2010)

Assim,  entendemos  que  o  valor  fixado  na  sentença  combatida  não
guarda correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, tendo em vista o resul-
tado óbito. Desta forma, levando-se em consideração as condições sociais da vítima e do autor
do fato, deve-se majorar o valor arbitrado em primeiro grau para o patamar de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada genitor,
valor este que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reitera-
ção da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar
enriquecimento ilícito dos autores.

RECURSO DO 3º APELANTE – José Ataíde da Fonseca

José Ataide da Fonseca, autor da presente ação, inconformado com
o teor da sentença singular interpôs recurso apelatório (fls. 399/411), aduzindo preliminar-
mente que a Sra. Dalcineide Chacon Castor, genitora do falecido, deve ser afastada do polo
ativo da presente lide, uma vez que somente se aproximou da família após a morte do seu fi-
lho, tendo renegado a qualidade de mãe durante toda a vida e após o falecimento busca guari-
da do Poder Judiciário para auferir recursos financeiros. Afirma ainda, que o montante arbitra-
do a título de danos morais é ínfimo, pois o valor de R$ 25.000,00, está longe de constituir
uma indenização justa. Por fim, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos mo-
rais, bem como o valor atinente ao pensionamento, além da elevação dos honorários advocatí-
cios.

Pois bem. No que pertine ao pedido de exclusão da genitora do fale-
cido da lide, a irresignação não merece prevalecer.



O fato de a vítima, à época do acidente, não residir com sua mãe,
bem como supostamente não possuir um vínculo estreito com a mesma, não faz presumir que
o falecimento de seu filho não tenha lhe causado dor, angústia e sofrimento, suscetíveis de
amparar a condenação da promovida, a título de dano moral, pela morte decorrente do aciden-
te automobilístico. 

Ademais, a premissa levantada pelo apelante, acerca da ausência de
qualquer laço de afetividade entre a genitora e seu filho, ora falecido, não passando de meras
invencionices, não merece prevalecer, uma vez que a foto de fl. 266, demonstra a existência
de relacionamento do falecido com sua mãe. E, diga-se de passagem, em um momento bem
descontraído e amoroso.

Registre-se ainda, que o amor diz respeito à motivação, questão que
refoge os lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa mate-
rialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. Portanto, inca-
bível a irresignação nesse aspecto.

Relativamente a majoração do dano moral, já foi apreciado e alterado
o valor da indenização quando da análise do recurso apelatório interposto pela autora Dalci-
neide Chacon Castor, devendo o pleito do, ora apelante, ser julgado procedente neste parti-
cular.

Por fim, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente le-
vando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, para o patamar de 15% (quin-
ze por cento) sobre o valor da condenação, deduzido o valor relativo ao seguro DPVAT.

RECURSO DA 4º APELANTE -  Companhia Mutual de Seguros

A Companhia Mutual de Seguros, litisdenunciada, irresignada com
o teor da sentença, interpôs recurso apelatório (fls. 444/456), aduzindo em síntese que no caso
dos autos não há provas que demonstre a culpa do preposto da ré no fatídico acidente, pelo
contrário, defende que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que trafegava em sua
motocicleta em velocidade incompatível com a via. Aduz ainda, que embora tenha deixado
disponível a cobertura para a hipótese de danos morais, a empresa segurada, ora denominada
segunda apelante, optou pela não contratação, motivo pelo qual eventual condenação desta
natureza deveria ser suportada tão somente pela empresa segurada. Argumenta ainda, que os
juros de mora devem ser fixados nos termos da súmula 362 do STJ e que o pensionamento
deve ser afastado, uma vez que restou indemonstrado que a vítima exercia atividade remune-
rada. Defende ainda, a limitação da condenação da seguradora a cobertura contratada, a título
de danos materiais. Por fim, pugna pelo provimento recursal.

Pois bem.

Conforme ressaltado alhures, não paira dúvidas quanto a responsabi-
lidade da empresa promovida no acidente que vitimou o filho dos autores. Assim, desnecessá-
rio renovar considerações a respeito, visto que as razões pela manutenção da sentença já fo-
ram expostas anteriormente à saciedade.

Por outro lado, relativamente ao contrato de seguro firmado pela pro-
movida com a presente companhia, necessário uma breve digressão a respeito.



Afirma a recorrente,  que o contrato securitário firmado com Santa
Maria Transportes e Fretamentos Ltda., não abarca a cobertura de dano moral, razão pela qual
eventual condenação desta natureza deveria ser suportada tão somente pela empresa segurada.

Segundo remansosa jurisprudência,  o contrato de seguro por danos
pessoais compreende os danos morais, a despeito das teses defensivas da Seguradora. Nesse
sentido, o teor da Súmula nº 402 do STJ, estabelecendo que o contrato de seguro por danos
pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE INDENIZAÇÃO  -  ACIDENTE  DE
TRABALHO - EMPREGADO ACIDENTADO QUE SE TORNOU PA-
RAPLÉGICO  E  TOTALMENTE  DEPENDENTE  -  CULPA  DA  EM-
PREGADORA - DESVIO DE FUNÇÃO - DANO MORAL CONFIGU-
RADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SEGURA-
DORA - APÓLICE - DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DA-
NOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ÔNUS DE SUCUMBÊN-
CIA. - Ocorrente o dano e comprovada a culpa da empregadora pelo aci-
dente de trabalho sofrido pelo empregado, que se tornou paraplégico e
veio a falecer no curso da demanda, exsurge o dever de indenizar. - Na fi-
xação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as
condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princí-
pios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indeniza-
ção que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar
enriquecimento sem causa da parte. - Os danos corporais previstos em
apólice de seguro abrangem os danos morais, razão pela qual a segurado-
ra litisdenunciada deve responder solidariamente pelo pagamento de tal
cobertura, até o limite do teto estabelecido. - O fato de a denunciada não
ter se insurgido contra a denunciação propriamente dita não a exime do
pagamento das custas e honorários na lide derivada, porque nesta saiu
sucumbente, sendo o pagamento da verba sucumbencial na ação secun-
dária fundado no princípio da causalidade.
(TJ-MG - AC: 10024991563701001 MG, Relator: Valdez Leite Machado,
Data  de  Julgamento:  27/03/2014,  Câmaras Cíveis  /  14ª  CÂMARA CÍ-
VEL, Data de Publicação: 04/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SE-
GURO.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.  PRELIMINAR DE ILEGITIMI-
DADE  AFASTADA.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA
PARA DANOS MORAIS AFASTADA. CONTRATAÇÃO DOS DANOS
CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DANOS MORAIS. POSSIBILIDA-
DE  DE  DEDUÇÃO  DE  PAGAMENTO  DO  DPVAT,  DESDE  QUE
COMPROVADO  O RECEBIMENTO  PELO AUTOR.  HONORÁRIOS
DE  SUCUMBÊNCIA  MANTIDOS.  PREQUESTIONAMENTO.  RE-
CURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. I.  Aplica-se o
CPC/73 aos recursos interpostos contra provimentos judiciais proferidos
na sua vigência. II. A legitimidade para a causa deve ser aferida diante
do objeto litigioso, da situação discutida no processo que concede ou não
o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu) III. O entendi-
mento do magistrado a quo está em harmonia com a jurisprudência do



STJ, firmada no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos
danos corporais abrange os danos morais nos contratos de seguro. Prece-
dentes. lV. A correção monetária incide desde a data da celebração do
contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve re-
fletir o valor contratado atualizado. Precedentes V. Conquanto seja cabí-
vel o abatimento do valor relativo ao seguro obrigatório. DPVAT. da in-
denização fixada judicialmente, nos termos da Súmula nº 246 do STJ, tal
dedução somente será cabível se comprovado o pagamento de tal benefí-
cio  à  vítima.  Recurso  parcialmente  provido  somente  para  esse  fim.
(TJMS;  APL  0800841-63.2011.8.12.0002;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.
Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 06/02/2017; Pág. 51) 

In casu,  conforme ressaltou o magistrado singular,  analisando-se o
contrato firmado verifica-se da cláusula 5.2.1 (Danos corporais e/ou materiais causados a ter-
ceiros não transportados) que existe cobertura para tal evento. 

Portanto, incabível a irresignação.

RECURSO ADESIVO - Companhia Mutual de Seguros

Recorreu adesivamente a Companhia  Mutual  de Seguros,  contra  a
sentença de fls. 302/308, aduzindo em suas razões recursais que se encontra em regime espe-
cial  de liquidação extrajudicial,  razão pela qual a suspensão do processo é medida que se
impõe. Aduz ainda, que os valores arbitrados a títulos de danos morais foram arbitrados em
desacordo  com  a  hipótese  dos  autos,  devendo  serem  minorados  para  o  patamar  de  R$
10.000,00, bem como seja determinado o termo inicial da incidência dos juros de mora a par-
tir do arbitramento no caso de danos morais. Por fim, pugna pelo provimento recursal.

Como visto, a Companhia Mutual de Seguros apelou e em seguida
recorreu adesivamente da sentença singular.

Segundo nos ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:

“(...)  é  vedada  a  interposição  concomitante  de  recursos:  cada  decisão
comporta “um só” recurso de cada vez. Na verdade, uma mesma decisão
pode  comportar  mais  de  um  recurso,  mas  não  concomitantemente.  É
proibida  a  concomitância  recursal  para  o  atingimento  de  uma  mesma
finalidade.” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, 2008,
p. 22)

Não se olvida que, atualmente, o princípio da unirrecorribilidade en-
contra-se mitigado pelo direito processual brasileiro. Todavia, como ressalta MARINONI:

“(...) não se deve esquecer que cada um dos recursos cabíveis contra tais
decisões tem função específica, que não se confundem com a finalidade
prevista  para  a  outra  espécie  recursal.  Assim,  compreendendo  que  o
princípio da unicidade preconiza que, para certa finalidade, contra certo
ato  judicial  deve  ser  cabível  apenas  uma  modalidade  recursal,  parece
correto concluir que o princípio tem plena aceitação no direito brasileiro.”
(Manual do Processo de Conhecimento. 2005, 4ª ed., p. 511)



Repise-se, na espécie, a mesma parte interpôs dois recursos, contra
ato decisório (sentença meritória) que, essencialmente, é apenas um.

Destarte,  não  deve  ser  conhecido  o  apelo  adesivo  interposto  nos
presentes autos, vez que a apelação acostada foi interposta antes.

A propósito:

“A  adequação  do  recurso  à  decisão  obedece  ao  princípio  da
unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, o que implica dizer que não
há,  em regra,  para cada decisão judicial,  vários  recursos  interponíveis,
tampouco a possibilidade de interposição simultânea de vários  recursos
contra  a  mesma  decisão  judicial.  O  nosso  sistema  em  regra  veda  a
simultaneidade e privilegia a sucessividade recursal. (...) A inadequação do
recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo
descabimento.” (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008,
4ª ed., p. 725/727).

Nesse sentido:

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA.
UNIRRECORRIBILIDADE.  A interposição de recurso adesivo, quando
anteriormente já interposto recurso ordinário, se traduz em segunda ten-
tativa de recorrer, ofensiva ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o
qual para cada ato jurisdicional que se deseja impugnar, existe um úni-
co recurso e adequado.  Ao valer-se da faculdade de recorrer ordinaria-
mente, a parte fez com que se operasse a preclusão consumativa, a obstar
a interposição de outro recurso contra a mesma decisão e com idênticos
fundamentos.  Recurso  adesivo  não  conhecido.  RECURSO ORDINÁ-
RIO DA RECLAMANTE. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. Aplica-se o
entendimento jurisprudencial dominante consolidado na Súmula nº 65 deste
Tribunal Regional  do Trabalho da 4ª Região, no sentido de que a regra
do art. 384 da CLT foi recepcionada pela Constituição, sendo aplicável à
mulher,  observado,  em caso  de  descumprimento,  o  previsto  no  art.  71,
&sect; 4º, da CLT. São devidos como extras os quinze minutos relativos aos
intervalos  do  artigo  384  não  concedidos,  com  reflexos. Recurso provi-
do. (TRT 4ª R.; RO 0020554-82.2016.5.04.0381; Quarta Turma; Relª Desª
Ana Luíza Heineck Kruse; DEJTRS 18/05/2017; Pág. 332) 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - IN-
VASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS
PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM -  RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS -
MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
- CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR - RECURSO ADESI-
VO E ORDINÁRIO AVIADOS PELA MESMA PARTE - IMPOSSIBILDA-
DE. 1. O veículo, que ao invadir a pista de rolamento dos automóveis que
vem em sentido contrário, gerar a colisão de automóveis, dá ensejo à culpa
configuradora do ato ilícito e do consequente dever de indenizar. Reconhe-
cida a responsabilidade da parte ré pelo acidente que resultou no óbito do
filho da parte autora, resta configurado o dever indenizatório por danos
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materiais e morais.  2.  Compete ao julgador,  estipular equitativamente o
quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio,
analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Os juros de mora, nos casos de
indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratu-
al, contam da data do evento danoso. 4. A presunção de mútua dependência
econômica entre os integrantes de famílias de baixa renda, autoriza a fixa-
ção de pensão em favor do pai da vítima, (art. 948, II, do CCB), que aos
trinta e sete anos contribuía com a economia familiar. 5. Segundo o princí-
pio da unirrecorribilidade, também denominado de princípio da unicidade
ou da singularidade, cada decisão jurisdicional desafia um só recurso com
a mesma finalidade.   (TJMG -  Apelação Cível   1.0518.10.017165-2/001,
Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 14/06/0017, publicação da súmula em 22/06/2017)

Diante do exposto, não conheço do recurso adesivo de fls. 395/399.

DISPOSITIVO

Isso posto, rejeito as preliminares agitadas e, no mérito, voto na forma
em frente:

1) DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apelatório apresentado pela  Santa Maria
Transportes e Fretamentos Ltda., a fim de que seja deduzido do montante da indenização a
título de danos morais, o valor relativo ao seguro DPVAT e julgo prejudicado o exame do
AGRAVO RETIDO;

2) DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apelatório da Sra. Dalcineide Chacon Cas-
tor, para majorar a indenização pelos danos morais de  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo metade para cada genitor, respeitada
a dedução mencionada no item '1';

3) DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo aviado por José Ataíde da Fonseca, para ele-
var o valor relativo aos danos morais, nos moldes definidos no item ‘2’, bem como os honorá-
rios advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de
danos morais, deduzido o valor do seguro DPVAT;

4) NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório interposto pela Companhia Mutual de Se-
guros; e

5) Por fim, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo apresentado pela Companhia Mutual de
Seguros.

É como voto.

Presidiu o julgamento, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Gue-
des (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.



Presente ao julgamento, também, o Exma. Dra. Ana Cândida Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

  João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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