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APELADOS : Os próprios recorrentes

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL –
Responsabilidade  Civil –  Indenização  por
morte  –  Acidente  de  Trânsito –
Irresignações. 

PRELIMINAR –  Ilegitimidade  ativa –
Esposa  de  vítima  –  Parte  litigante  –
Alegação de interesse apenas do espólio –
Descabimento – Direito que não faz parte
de acervo patrimonial – Rejeição.

-  O espólio  não  pode  pleitear direitos
alheios,  que  não  fazem  parte  de  acervo
patrimonial,  como  no  caso  de  verbas
indenizatórias  decorrentes  de  acidente  de
trânsito  que  vitimou  o  titular  da  massa
patrimonial. 

PRELIMINAR –  Ilegitimidade  passiva  –
Contrato de frete  –  Defesa da inexistência
de  vínculo  trabalhista com  a  empresa
demandada  –  Irrelevância  –  Veículo  a
serviço do estabelecimento  para atividade
comercial  –  Responsabilidade  solidária  –
Jurisprudência  de  Tribunal  Superior  –
Rejeição. 
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-  Independentemente  da  existência  de
relação  empregatícia,  a  empresa
contratante do  serviço  de transporte  deve
responder  solidariamente  pelos  danos
causados  a  terceiros  no  caso  em  que  o
veículo  causador  do  dano  estava  a  seu
serviço e, em consequência, tinha interesse
econômico na realização da atividade.

INDENIZATÓRIO –  Acidente  de trânsito  –
Dano  moral  –  Vítima  fatal  – Esposo da
litigante –  Configuração  –  “Quantum”
indenizatório  –  Valor  insuficiente  para
reparar o dano – Majoração que se impõe –
Pensão mensal – Cabimento – Arbitramento
adequado baseado em  salário  mínimo  –
Manutenção  –  Acréscimos  legais  sobre  o
valor  da  condenação  –  Juros  de  mora  e
correção  monetária  –  Modificação  –
Provimento parcial dos apelos.

- Se a prova dos autos, em seu contexto,
confirma  a  existência  de elementos
necessários à caracterização do  ilícito,  ou
seja,  a  previsibilidade  objetiva  e  a
inobservância do dever jurídico de cuidado,
ficando  evidente  o  nexo  de  causalidade
entre  a  ação imprudente  do  acusado e  o
resultado  morte,  deve  ser  mantida  a
sentença condenatória. 

- Caso as circunstâncias do fato concreto,
bem como a orientação adotada por essa
Câmara  em  casos  semelhantes  ao  dos
autos, não representem valor indenizatório
condizente com o dano, impõe-se a reforma
a sentença para majorar o valor. 

-   A correção monetária aplicada sobre  o
valor  da  indenização  em  razão  ao  dano
moral  deve  incidir  a  partir  do  seu
arbitramento,  conforme  entendimento
contido  na  Súmula  n.  362 do  colendo
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Superior Tribunal de Justiça.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  rejeitar  as  preliminares,  e,  no  mérito,  dar  parcial  provimento  a
ambos os apelos, conforme voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelações  cíveis,  a  primeira,
interposta por Mônica Pereira Martins Nunes (fls.  256/263), e a segunda,
pela CCB Cimpor  Cimentos  do  Brasil  S/A (fls.  268/291),  ambas  contra
sentença de fls.  233/255, de lavra do Juízo da Vara  Única da Comarca de
Água  Branca,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  da autora,
primeira recorrente, contido na “ação de reparação de danos”.

O magistrado sentenciante  condenou a ré
ao pagamento de pensão  à autora  equivalente a 1/3  (um terço)  do salário
mínimo a partir da citação nos autos e até quando o falecido completasse 69
(sessenta e nove) anos se vivo fosse; além de indenização por dano moral no
valor de 80 (oitenta) salários mínimos. 

Fixou  o  julgador,  ainda,  honorários
advocatícios sucumbenciais na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, sendo distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para
o réu e 20% (vinte por cento) para a autora da demanda.

Irresignada,  Mônica  Pereira  Martins
Nunes,  primeira  apelante,  sustentou,  em  síntese,  a  necessidade  da
majoração da pensão mensal fixada, bem como do valor da indenização por
dano moral. 

A  autora,  ora  recorrente,  justificou  a
circunstância em razão da morte do seu esposo dedicado e pai carinhoso de
suas  duas  filhas,  da  destruição  da  sua  família  e  do  valor  que  o  falecido
recebia  como  representante  de  vendas  de  importante  empresa  comercial.
Após  reforçar  as  qualidades  da  vítima,  pugnou  a  autora  pelo  provimento
recursal.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a
empresa promovida deixou fluir “in albis” o prazo para contrarrazoar o apelo
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interposto, conforme noticia certidão de fls. 414.

No  segundo  recurso  apelatório,  a  CCB
Cimpor  Cimentos  do  Brasil  S/A defendeu,  também  em  resumo,
preliminarmente,  a  ilegitimidade  ativa  e  passiva  “ad  causam”.  A  segunda
recorrente atribuiu a legitimidade ativa ao espólio da vítima, e não apenas à
autora  de  demanda,  bem  como  a legitimidade  passiva  ao  motorista  e
proprietário do veículo, que também faleceu com o acidente.

Sustentou  a  empresa  a  sua  ausência de
responsabilidade,  ante  a  falta de  vínculo  empregatício  dela  com  o
transportador, que não pode ser tido como preposto da empresa.

Dissertou a  segunda  apelante  sobre  o
contrato  de  frete  e  a  relação  autônoma  do  transportador,  juntando
jurisprudência que entendeu cabíveis sobre a questão.

Discorreu sobre  a  inexistência  de  dano
moral;  o excesso do valor arbitrado, notadamente se considerado que não
contribuiu para o evento;  e a ausência de ilícito cometido pela empresa a
justificar o arbitramento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 

Narrou que a autora é funcionária pública e
não  dependia  economicamente  da  vítima,  descabendo  o  arbitramento  de
pensão. Ainda se insurgiu quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora
e correção monetária, devendo ser considerada a regra da Súmula 362 do
STJ.

Contrarrazões ao recurso às fls. 298/402.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 428/430, devolvendo os autos ao Tribunal, para regular trâmite
do  processo,  abstendo-se  de  opinar  quanto  ao  mérito,  vez  que  não
vislumbradas situações ensejadoras de intervenção necessária.

É o relatório.

V O T O

Conheço  dos recursos  diante  das
presenças dos requisitos de admissibilidade.

PRELIMINARES
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ILEGITIMIDADE ATIVA

Suscitou  a  segunda  recorrente  a
ilegitimidade ativa da autora da ação,  atribuindo o interesse na demanda ao
espólio da vítima, e não apenas à suplicante.

Como  se  sabe,  o  espólio  não  possui
personalidade jurídica, contudo, o art. 12, inc. V, do CPC reconheceu ao ente
despersonalizado capacidade processual. 

No entanto,  a  legitimidade para  o  espólio
intentar ações se refere exclusivamente aos direitos do próprio acervo, e não
das pessoas físicas que o integram.

Assim, o  espólio  não pode pleitear direitos
alheios, que não fazem parte de acervo patrimonial, como no caso de verbas
indenizatórias  decorrentes  de  acidente  de  trânsito  que vitimou o  titular  da
massa patrimonial.

Sobre  a  matéria,  importante  colacionar  a
seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça Mineiro, “in verbis”: 

"AÇÃO  ORDINÁRIA  -  INDENIZAÇÃO  -  DANOS
MORAIS  E  PENSÃO  MENSAL  -  ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO -  CARÊNCIA DE
AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO - AUSÊNCIA DE DECLINAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS  NA  INICIAL  -  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTOS  DE  CONSTITUIÇÃO  E  DE
DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO  E  REGULAR  DO
PROCESSO.  O espólio  não  possui  legitimidade  ativa
para  requerer  indenização  fundada  em  acidente  de
trânsito  visando  ressarcimento  por  danos  morais  e
pensão  mensal,  por  ser  a  ação  indenizatória  ação
pessoal, de direito personalíssimo, cujos titulares devem
demonstrar o dano sofrido bem como comprovar que
dependiam  do  falecido."  (Apelação  Cível  nº.
1.0024.06.204351-8/001  -  Relator  Des.  Osmando
Almeida  –  29.03.2008.)(Destaque  inexistente  na
redação original)

Ante  o  exposto,  rejeito  a  primeira
preliminar levantada no segundo apelo.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A  segunda  recorrente,  ainda  em  sede
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preliminar,  sustentou a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o
transportador é integralmente responsável pelo evento danoso causador do
acidente, inexistindo vínculo empregatício e de subordinação entre estes.

Defende que sua participação se limitou a
contratar  o prestador  de  serviços  para  transporte  de  suas  mercadorias
(contrato de frete), inexistindo ato ilícito de sua parte.

Contudo, razão não lhe assiste.

Entende-se que,  independentemente  da
existência  de  relação  empregatícia,  a  empresa  contratante  do  serviço  de
transporte deve responder solidariamente pelos danos causados a terceiros
no caso em que o veículo  causador  do dano estava a seu serviço e,  em
consequência, tinha interesse econômico na realização da atividade.

No  caso  dos  autos,  constata-se  que  o
caminhão  se  encontrava  transportando  carga de  propriedade  da  segunda
apelante e, portanto, considerando que esta era beneficiária econômica do
transporte,  correu  o  risco  de  que  a  atividade  realizada  em  seu  proveito
causasse dano a terceiro.

A  propósito,  importante  destacar  o
entendimento da jurisprudência pátria:

"Civil  e  Processo  civil.  Recurso  especial.
Responsabilidade  civil.  Acidente  de  Trânsito.  Contrato
de  fretamento  e  transporte  de  pessoal.  Legitimidade
passiva  da  contratante.  -  A  empresa  contratante  do
serviço de frete e transporte de pessoal é parte legítima
para figurar no polo passivo da ação de reparação de
danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de
trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de
seu  imediato  interesse  econômico".  (STJ  -  Terceira
Turma, REsp 325176/SP, Rel Min. Nancy Andrighi,  DJ
em 06/12/2001).

Desse  modo,  rejeito  a  segunda
preliminar.

MÉRITO

No mérito, verifica-se que, conforme já visto
acima, restou configurada a legitimidade passiva da segunda apelante, com a
caracterização de sua responsabilidade pelo evento.
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Como contratante da prestação de serviços,
a recorrente se tornou solidariamente responsável pelas faltas causadas por
aquele que detinha a direção do veículo que causou dano a outrem. 

Restou indubitável nos autos que, em 26 de
junho  de  2008, o  Sr.  Luiz  Morais  Nunes foi  atingido  pelo caminhão  de
propriedade do Sr. José Edimir Teodoro dos Santos, que dirigia o veículo e
também faleceu em decorrência do acidente.

O  veículo  carregava  carga  da  empresa
litigante, tendo se desgovernado em descida de rodovia e atingido a vítima e
mais duas casas localizadas no Município de Juru.

Assim,  observa-se  que  se  encontram
presentes todos os pressupostos do dever de indenizar (culpa, dano e nexo
causal), configurando-se, inexoravelmente, a responsabilidade civil.

Evidenciado nos  autos  a  conduta
antijurídica do condutor do caminhão, que não conduziu de forma adequada o
veículo,  a  ponto  de  acionar  previamente  os  freios  a  ponto  de  controlar  o
caminhão em ladeira, resta a sua consideração para a  responsabilidade  do
evento danoso. 

A  análise  dos  recursos,  assim,  deve-se
restringir  às parcelas  condenatórias  dispostas  em  sentença,  cabendo  o
exame, sobre esta perspectiva, do acerto da decisão.

Quanto  aos  danos  morais,  clara  a  sua
existência, já que a vítima que faleceu em decorrência do acidente era marido
da primeira  recorrente,  não havendo que questionar  a  dor  suportada pela
litigante com o acidente.

O  “quantum”  arbitrado,  em  80  (oitenta)
salários  mínimos,  revela-se  insuficiente  e  não  atende  aos  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como à condição econômica da ré.

O Código  Civil  não  estabelece  critérios
específicos  para  fixação  do  dano moral.  A jurisprudência,  no entanto,  tem
optado pelo prudente arbítrio do magistrado, ponderando-se as peculiaridades
de cada caso concreto: o dolo ou o grau de culpa daquele que causou o dano,
as condições pessoais e econômicas das partes, o caráter sancionador da
indenização, dentre outros. 

Também  deve  a  indenização  por  dano
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moral  servir  para  minimizar  a  dor  e  o  sofrimento  suportada pela  primeira
recorrente em razão do falecimento de seu marido. 

Portanto,  atendendo  a  todos  os  critérios
que envolvem o arbitramento do “quantum” indenizatório,  a quantia de R$
80.000,00 (oitenta mil  reais)  melhor se revela para  reparar o dano sofrido,
justificando a revisão por esta Corte.

No  atinente  à pensão  mensal  em
decorrência  do  acidente  de  trânsito,  importante  registrar  que  ela  não  se
confunde  com  a  previdenciária,  que  considera  a  remuneração  da  vítima,
podendo esta cumular-se com aquela.

A condenação  ao  pagamento  de  pensão
mensal leva em consideração a expectativa de incrementação salarial de todo
o trabalhador ao longo de sua carreira profissional, interrompida em razão do
acidente.

O valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo
para a litigante, considerando que as suas duas filhas também teriam direito a
este mesmo valor, se afigura adequado com a jurisprudência para a espécie
de dano ressarcível.

Neste norte, o julgado:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.
PENSIONAMENTO  MENSAL.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  MORTE  DO  ENTE  FAMILIAR
DOS AUTORES.  Pensão previdenciária percebida pelo
autor não afasta a responsabilidade do demandado ao
pagamento da pensão vindicada nos autos, por tratar-se
de  benefícios  de  natureza  diversas.  Esta,  de  cunho
indenizatório, visa a recompor o prejuízo causado por
meio  do  ato  ilícito  praticado  pelo  réu;  já  aquela,  se
ampara no direito previdenciário.
(TJMG,  Apelação  Cível  1.0271.07.107119-2/001,
Relator(a):  Des.(a)  Antônio  Sérvulo  ,  6ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  07/06/2011,  publicação  da
súmula em 19/08/2011).

 
EMENTA:  CIVIL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAS  -  ATROPELAMENTO
DE  CICLISTA  POR  ÔNIBUS  DE  TRANSPORTE  DE
PASSAGEIROS  -  MANUTENÇÃO  DA INDENIZAÇÃO
POR  DANO  MORAL  E  MATERIAL  -  AOS  PAIS  DE
VÍTIMA  FATAL  MENOR  DE  IDADE  É  DEVIDO
PENSÃO POR MORTE EM FUNÇÃO DA PERDA DA
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RENDA FAMILIAR  DEVENDO  ESTA  SER  PAGA,  IN
CASU, A PATIR DO ÓBITO DA VÍTIMA, CESSANDO
NA DATA EM QUE ESTA COMPLETARIA 65 ANOS DE
IDADE.  
-  A  indenização  pelos  danos  morais  sofridos  pelos
ofendidos  em  virtude  do  falecimento  de  seu  filho  no
fatídico  foram estabelecidos  em importes  suficientes  e
adequados para a compensação dos prejuízos por eles
experimentados e para desestimular a prática reiterada
da conduta lesiva pelo ofensor.
-  É devida a pensão por morte de filho menor, a título
de  danos  materiais,  conforme consolidada orientação
do STJ, na proporção de 2/3 do salário percebido (ou
do salário mínimo, caso não exerça a vítima trabalho
remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e, a partir daí,
reduzida  para  1/3  do  salário  até  a  idade  em  que
complete 65 (sessenta e cinco) anos. (TJMG,  Apelação
Cível  1.0693.07.057306-0/001,  Relator(a):  Des.(a)
Corrêa Camargo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
17/07/2012, publicação da súmula em 20/07/2012) 

Por  fim,  no  atinente  à  fixação  do  termo
inicial dos acréscimos legais incidentes sobre o valor da condenação, assiste
parcial razão à empresa recorrente.

Isso  porque  a  correção  monetária
aplicada sobre o valor da indenização em razão ao dano moral deve incidir, de
fato,  a  partir  do  seu  arbitramento,  conforme  entendimento  sumulado  do
colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

Súmula 362 do STJ:  A correção monetária do valor da
indenização  do  dano  moral  incide  desde  a  data  do
arbitramento. 

No entanto,  o termo  inicial  dos  juros  de
mora leva  em conta  a  natureza  da  relação jurídica  estabelecida  entre  as
partes. 

Nessa hipótese, aplica-se  a Súmula 54 do
STJ,  que estabelece, tal e como fixou a sentença, os juros desde  o evento
danoso.

Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do
evento  danoso,  em  caso  de  responsabilidade
extracontratual.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AOS APELOS, reformando, em parte, a sentença, para majorar a
indenização por danos morais, ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

9



Apelações Cíveis nº 0000013-83.2009.815.0941

e determinar a incidência de correção monetária a partir desta data, de onde
ocorreu o novo arbitramento da indenização por dano moral.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira,  Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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