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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  DERIVADO  DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE
VEÍCULO.  ATO  ILÍCITO  CARACTERIZADO.
PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE.
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE
ARBITRADO.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

– A  existência  de  lesões  corporais  de
considerável extensão, decorrentes de  acidente de
trânsito, caracteriza abalo moral “in re ipsa”. 

– “Quantum” da condenação por danos morais
deve ser mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por  ser  achar  condizente  com  a  intensidade  das
lesões  sofridas  e  com  a  equação:  função
pedagógica  x  enriquecimento  injustificado,  à  luz,
ainda,  dos  parâmetros  desta  Corte,  em  casos
análogos. 

– No  tocante  a  fixação  dos  honorários
advocatícios, tenho que, no caso concreto, o valor
fixado em 15% sobre o valor da condenação deve
ser  mantido,  vez  que  de  acordo  com  o  patamar
estabelecido por  este Colegiado para Ações desta
natureza,  além de respeitar o §2º do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:
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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. 481.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por  Jocervan Alves

de Lima e Mapfre Seguros Gerais S/A, irresignados com a Sentença proferida

pela Juíza  de Direito da  5ª Vara Mista de Cajazeiras que julgou parcialmente

procedente o pedido formulado na Ação de Reparação de Danos por Acidente

de  Veículo  proposta em face  da  Sada  Transportes  e  Arm.  Ltda.  e  Mapfre

Seguros Gerais S/A.

Nas razões da Apelação, o Promovente requereu a majoração

do valor  arbitrado a  título  de  danos morais,  assim como,  a  majoração dos

honorários advocatícios arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) do

valor da condenação. 

O  Promovido  em  seu  Apelo,  requer  a  redução  do  valor

arbitrado pelo magistrado singular a título de indenização por danos morais, por

entender excessivo.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  440//455  pela  primeira

Promovida e às fls.457/466 pela segunda Promovida.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito.

(fls.473/475).

É o relatório. 

VOTO

Da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de

indenização  por  danos  decorrentes  de  acidente  de  trânsito,  apela  o

Promovente e Promovido, este requerendo a redução do montante arbitrado e
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aquele a majoração do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de

indenização por danos morais e honorários advocatícios. 

Julgo conjuntamente os Apelos.

Em síntese, a controvérsia gira em torno da responsabilidade

dos Promovidos pelo acidente ocorrido quando o Autor trafegava na BR 010 –

Km 41, e foi atingido frontalmente por um caminhão tipo “cegonha”, após este

realizar uma ultrapassagem indevida.

No  caso  concreto,  a  responsabilidade  civil  dos  Promovidos

decorrente de acidente de trânsito foi  devidamente analisada pela Sentença

combatida  e  diante  da  inexistência  do  Recurso  quanto  a  matéria,  passo  a

análise da rubrica reparatória. 

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a

existência de lesões corporais enseja, por si só, o arbitramento de indenização

a esse título. Cuida-se, a toda a evidência, de hipótese de dano in re ipsa, a

ensejar a devida reparação, forte no artigo 186 do CC/20021.

Na  espécie,  verifica-se  que  o  Autor,  como  decorrência  do

sinistro, apresentou inúmeras lesões, tais como, fratura no fêmur esquerdo e

no polegar esquerdo, inclusive teve o fígado partido e retirada do baço, tudo

diretamente relacionado ao acidente sofrido (fls. 12/16). Logo, considerando a

gravidade das lesões sofridas pelo autor, é viável a condenação da parte ré ao

pagamento de indenização por danos morais. 

Por sua vez, no tocante ao  quantum, é sabido que este deve

dar-se de forma proporcional ao abalo sofrido, nos termos do artigo 944 do

CC/2002. E, tendo em vista a gravidade das lesões, bem como os precedentes

desta  Corte  em  casos  similares,  entendo  que  deve  ser  mantida  a  verba

reparatória arbitrada na instância de origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

1 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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reais).

Finalmente, no tocante a fixação dos honorários advocatícios,

tenho que, no caso concreto, o valor fixado em 15% (quinze por cento) sobre o

valor  da condenação também deve ser  mantido, vez que de acordo com o

patamar estabelecido por este Colegiado para Ações desta natureza, além de

respeitar o §2º do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. 

Por  esses  fundamentos,  DESPROVEJO  OS  RECURSOS

APELATÓRIOS,  mantendo  a  Sentença  de  primeiro  grau  em  todos  os

provimentos  emanados,  inclusive  no  que  tange  à  fixação  do  ônus  da

sucumbência.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora 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, 29 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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           Contudo, considerando o recebimento, pela vítima, de valores a título de
Seguro  DPVAT  (fls.  245-246),  deve  tal  montante  ser  abatido  da  verba
condenatória, na forma da Súmula nº 246 do STJ. Ainda nesse sentido, vejam-
se os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
EM  ACIDENTE DE  TRÂNSITO.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA  -  REPARAÇÃO  DE  DANO POR
ATO  ILÍCITO  CAUSADO  POR  ACIDENTE DE
TRÃNSITO.  ATROPELAMENTO.  CRIANÇA
GRAVEMENTE  LESIONADA.  (...)  Abatimento  dos
valores recebidos do seguro DPVAT. Incidência da
Súmula nº 246 do STJ. Denunciação da lide julgada
procedente.  Respeito  aos  limites  constantes  da
apólice.  Inversão  dos  encargos  sucumbenciais.
PRELIMINAR  CONTRARRECURSAL  REJEITADA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. JULGADA
PROCEDENTE  A  DENUNCIAÇÃO  À  LIDE.
(Apelação Cível Nº 70071760052, Décima Segunda
Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:
Guinther Spode, Julgado em 27/04/2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
EM  ACIDENTE DE  TRÂNSITO.  (...)  DPVAT.
ABATIMENTO.  SÚMULA  N.  246  DO  STJ.  (...)
Seguro DPVAT que deverá ser abatido do total das
indenizações  judicialmente  fixadas,  nos  termos  da
Súmula  n.  246  do  STJ.  (...)  DERAM  PARCIAL
PROVIMENTO  AO  APELO  DA  AUTORA  E
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DESPROVERAM  A  APELAÇÃO  DOS  RÉUS.
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70068835164,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Pedro  Luiz  Pozza,  Julgado  em
31/05/2016) 

           Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse
tocante, a fim de ordenar o abatimento, do quantum
judicialmente  fixado,  dos  valores  judicialmente
fixados em favor da parte autora.

           Por fim, considerando que a presente decisão
não  modifica  substancialmente  o  decidido  em
primeira instância, mantenho os ônus sucumbenciais
na  forma definida  em primeira  instância.  Observo,
contudo,  que  vai  suspensa  a  exigibilidade  destes
com relação a  todos os  litigantes,  visto  que todos
beneficiários da gratuidade judiciária.

           Ante tais comemorativos, voto por dar parcial
provimento  à  apelação,  a  fim  tão-somente  de
possibilitar o abatimento, do  quantum  judicialmente
fixado, dos valores recebidos pelo autor a título de
Seguro DPVAT. 

Por  esses  fundamentos,  DESPROVEJO  O  RECURSO

APELATÓRIO,  mantendo  a  sentença  de  primeiro  grau  em  todos  os

provimentos  emanados,  inclusive  no  que  tange  à  fixação  do  ônus  da

sucumbência.

É o voto.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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