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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ENDOSSO  SUBSTITUIÇÃO  DO
VEÍCULO.  PRÊMIO  PAGO.  NEGATIVA  INDEVIDA  PELA
SEGURADORA.  DANOS MORAIS.  CONFIGURAÇÃO.  DEVER
DE  INDENIZAR.  FIXAÇÃO  QUE  DEVE  ATENDER  A
RAZOABILIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- Consubstancia-se o dano moral quando a Seguradora de forma
irregular age frente a parte consumidora, frustrando a cobertura de
seguro,  causando  diversos  contratempos  à  normalidade  do
cotidiano  da  parte  consumidora,  que  se  viu,  em  face  disso,
desprovida  de seu automóvel  por  mais  de  60 (sessenta)  dias,  só
obtendo êxito após decisão liminar favorável.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 235.

Relatório

Trata-se de recurso apelatório interposto por Paulo Américo Maia de
Vasconcelos  Filho  e  Celeste  Ribeiro  Coutinho  Maia  contra  sentença  proferida  na  ação
cominatória de cobrança de seguro com pedido liminar cumulado com indenização por
danos morais proposta em face da BB Seguro Auto/brasilveículos Companhia de Seguros
S/A, ora recorrida.



Na sentença ora objurgada, a magistrada julgou procedente em parte
a  pretensão  vestibular,  mantendo decisão  antecipatória,  para  “determinar  que  a  parte
promovida autorize a oficina indicada na inicial a prestar os serviços reparadores no
automóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); indeferir o pedido de
indenização por danos morais”, bem como condenou as partes ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignados  em  parte  com  o  provimento  em  comento,  os
promoventes recorreram da decisão de primeiro grau, sustentando que a situação fática
exposta  nos  autos  atingiu  o  patrimônio  imaterial  dos  autores,  ressaltando que tinham
direito a assistência do seguro quando do sinistro ocorrido no veículo, eis que tinham
pago o endosso do veículo sinistrado, e a demandada somente realizou o serviço através
da  determinação  judicial  antecipatória,  passando  o  carro  parado  na  oficina  por  40
(quarenta) dias, sem qualquer resposta da empresa ré. 

Afirmaram que o veículo  é  usado para o deslocamento diário  da
segunda promovente até  a  universidade e  que passou mais  de 60 (sessenta)  dias  sem
poder utilizá-lo, situação que causou constrangimentos que extrapolaram a barreira do
simples aborrecimento.

Nesse contexto,  pugnam pela  condenação da recorrida por danos
morais,  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  bem  como  que  seja  condenada  em
honorários  advocatícios  no  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação.

Intimada, a promovente pretende o desprovimento do recurso. (fls.
216/224)

Parecer Ministerial pelo prosseguimento do feito sem manifestação
de mérito. (fls. 230/231)

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Faz-se  fundamental  destacar  que a  controvérsia  ora  devolvida ao
crivo  desta  instância  transita  apenas  em  redor  da  discussão  acerca  da  existência  do
suposto  abalo  moral  sofridos  pelos  recorrentes,  considerando  não  haver  por  parte  da
demandada  apresentado  irresignação  quanto  ao  reconhecimento  da  ilegalidade  na
negativa em realizar os serviços reparadores no automóvel.

Analisando  detidamente  a  situação  fática  discutida  nos  autos,
observa-se que o veículo Audi A1, Ano 2012/2013, Placas OGA-0405/PB, de propriedade da
segunda  promovente,  Celeste  Ribeiro  Coutinho  Maia  estava  sob  cobertura  contratual,
considerando que a proposta de endosso tinha vigência de 24.05.2013 a 04.08.2013, tendo o



primeiro promovente sinistrado o mesmo em 26.07.2013, conforme se observa na Certidão
de Ocorrência Policial de fl. 17.

Portanto,  o  veículo  estava  devidamente  segurado  no  período  do
acidente, inclusive porque há nos autos prova de que o endosso no valor de R$ 1.338,22
(um mil trezentos e trinta e oito reais) foi pago através de cartão de crédito, em 29.05.2013.

Ademais, ressalte-se que os demandantes comunicaram o ocorrido à
seguradora, em obediência ao art. 771 do CC, bem como, o primeiro promovente também
estava listado na apólice como apto a conduzir o veículo, conforme se observa à fl. 11,
situação que confirma ser indevida a negativa da seguradora em autorizar o reparo no
veículo.

Analisado tais aspectos, cabe agora apenas vislumbrar se a situação
telada vilipendiou direitos da personalidade dos autores.

Com  efeito,  entendo  incontroverso  os  danos  sofridos  pela  parte
autora,  a  qual  teve  seu  veículo  danificado  em  acidente  e  houve  injusta  negativa  de
cobertura pela seguradora ré, sob o motivo que não havia o respectivo pagamento, quando
não havia. Gize-se que da ocorrência do sinistro ao conserto do veículo, ante a negativa de
cobertura pela ré, decorreram-se 60 (sessenta) dias, somente sendo realizado os reparos
com a determinação liminar pelo Juízo processante.

Destarte,  tenho  que  evidente  os  danos,  haja  vista  que  os
aborrecimentos daí decorrentes extrapolaram o mero dissabor diário, considerando, ainda,
que  o  veículo  era  de  propriedade  da  segunda  autora  e  o  utilizava  para  frequentar  a
universidade e como meio de transporte. 

Assim, depreende-se que, no caso em tela, de fato, a caracterização
do dano moral  sofrido pelos demandantes  se  consubstanciou,  entre outras  questões já
discorridas, na prática de ato irregular por parte da ré ao agirem de forma anormal frente
à  parte  consumidora.  Diante  de  tal,  geraram longa  e  frustrada  negativa  de  cobertura,
causando diversos contratempos à normalidade do cotidiano da parte consumidora, que
se viu, em face disso, indevidamente desprovida de seu automóvel.

In casu, pois, emerge que a apelada não obteve êxito em demonstrar
qualquer  das  exceções  previstas  capazes  de  excluir  o  dever  de  indenizar,  devendo,
portanto, arcar com os danos ocasionados a parte demandante.

Em casos análogo, assim se posicionou a Jurisprudência. In verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. CASO CONCRETO.
INJUSTA  NEGATIVA  DE  COBERTURA.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.  RESSARCIMENTO  INDEVIDO.  Com  efeito,
incontroverso os danos sofridos pela autora, a qual teve seu veículo



danificado  pelo  fogo,  com  injusta  negativa  de  cobertura  pela
seguradora ré sob o motivo que tal sinistro não estaria coberto pela
apólice,  ao  tempo  que  havia  previsão  expressa  na  apólice  para
cobertura  sobre  incêndio.  Assim,  depreende-se  que,  no  caso  em
tela,  de  fato,  a  caracterização  do  dano  moral  sofrido  pela
demandante se consubstanciou, entre outras questões, na prática de
ato irregular por parte da ré ao agirem de forma anormal frente à
consumidora. Diante de tal, geraram longa e frustrada negativa de
cobertura,  causando  diversos  contratempos  à  normalidade  do
cotidiano da consumidora, que se viu, em face disso, desprovida de
seu  automóvel  e  necessitando  despender  valores  pessoais  para
pagamento  do  conserto  do  veículo.  Dano  moral  configurado.
Quantum  indenizatório  fixado  em  R$  6.000,00  (seis  mil  reais).
Correção monetária pelo IGP-M a contar desta data, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. No entanto, mesma
sorte não assiste a recorrente quanto ao pedido de indenização por
perdas e danos decorrentes dos custos com honorários advocatícios
contratuais.  Esta Corte Estadual,  bem como o STJ, vem firmando
posicionamento acerca do não cabimento de cobrança a título de
danos  materiais  devido  a  honorários  contratuais,  porquanto  os
valores  ali  eventualmente  previstos  e  acordados  tratam-se  de
liberalidade da parte, não havendo que se falar em perdas e danos.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº
70073047698,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 26/04/2017)

Portanto,  não  há  como negar  a  existência  da  ofensa  a  que  foram
submetidos os recorrentes,  visto restar incontroverso que a negativa da seguradora foi
indevida. Disso, extrai-se, inequivocamente, a presença de todos os requisitos exigidos ao
dever de indenizar,  tendo em vista que fora da conduta irresponsável da empresa que
resultou o constrangimento suportado pelo polo consumidor, litigante.

Considerando  estes  fatos,  atente-se  à  finalidade  pedagógica  da
indenização,  que  tem  o  fito  de  impedir  a  reiteração  de  prática  de  ato  socialmente
detestável e conceder simbólica compensação pelo desconforto e aflição sofridos.

Nesse viés, o Colendo STJ, no REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao
Ministro  Castro  Filho,  entendeu  que  “não  há  critérios  determinados  e  fixos  para  a
quantificação  do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto”.

Nessa esteira, consigne-se que a indenização por dano moral deve ser
fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com a razoabilidade, observados a
finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.



Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar  enriquecimento  sem causa,  nem pode  ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência.

Assim,  à  guisa  dos  critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela
Jurisprudência,  bem como em virtude das  circunstâncias  relativas  ao  caso,  a  condição
financeira das partes, considero que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser rateada
entre os autores, razoável e adequada a reparar os danos de ordem moral sofridos.

Por  fim,  condeno  o  demandado  em  honorários  advocatícios,  no
percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  considerando  a
demanda e demais precedentes desta Corte.

Expostas estas considerações, dou provimento parcial ao apelo, para
fixar indenização por danos morais em favor dos promoventes no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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