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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044631-66.2011.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS       
APELANTE : Nobre Seguradora do Brasil S/A
ADVOGADO : Bruno Barsi de Souza Lemos
1ª APELADA : Elzeni de Oliveira Santos
ADVOGADO : Ianco Cordeiro
2ª APELADA : Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda
ORIGEM : Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
JUIZ : Josivaldo Félix de Oliveira

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA 
ACIDENTÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL 
COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 
DA INDENIZAÇÃO  CORRETAMENTE  FIXADA NA 
SENTENÇA.  IRRELEVÂNCIA  DAS  ALEGAÇÕES 
RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

- “Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação 
de  danos  movida  em  face  do  segurado,  a  Seguradora 
denunciada  pode  ser  condenada  direta  e  solidariamente 
junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos 
limites  contratados  na  apólice.  2.  Recurso  especial  não 
provido”.  (REsp  925.130/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em 08/02/2012, 
DJe 20/04/2012)

- Verificado o dano moral e os demais elementos da 
responsabilidade  civil,  deve  o  “quantum” 
indenizatório  ser  fixado prudentemente,  levando-se 
em  consideração  a  intensidade  do  sofrimento  do 
ofendido, sua gravidade e a repercussão da ofensa.

Vistos relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a  Apelação  Cível,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 762. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Nobre Seguradora 
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do  Brasil  S/A,  inconformada  com a  sentença  proferida  nos  autos  da  Ação 

Sumária  Indenizatória  movida  por  Elzeni  de  Oliveira  Santos,  na  qual  o 

Magistrado  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  julgou  procedente  o 

pedido,  impondo-lhe  a  obrigação  de  pagar  a  Promovente  a  quantia  de  R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de lucros cessantes, R$ 18.265,05 (dezoito 

mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) pelos danos materiais 

emergentes, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Alegou a Apelante que a sentença deve ser reformada porque 

extrapolou o limite fixado no  Contrato de Seguro firmado com a Transnacional, 

no qual se estabelece que o prêmio será pago à Empresa Segurada mediante 

o reembolso da importância que venha a ser condenada a título de indenização 

por danos morais e materiais causados a passageiros e a terceiros, observado 

o limite da cobertura contratada. Pugnou, ainda, pela redução da indenização 

por danos morais e exclusão dos danos materiais (fls. 683/697)

Contrarrazões ofertadas pela Sra. Elzeni de Oliveira Santos às 

fls. 700/732.

Contrarrazões  pela  Transnacional  -  Transporte  Nacional  de 

Passageiros Ltda (fls. 744/748). 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou 

parecer de mérito (fls. 754/755).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a irresignação central da 

Apelante é de que a sentença recorrida impôs-lhe a obrigação de pagar danos 

materiais  e  morais  à  Autora,  deixando,  no  entanto,  de  observar  os  valores 

estabelecidos  na  apólice  do  Contrato  de  Seguro  firmado  com  a  Empresa 

Transnacional, restando, portanto, incontroverso o dever de indenizar a Autora 

em face do acidente automobilístico que sofreu, quando viajava no interior de 

um ônibus de uma das Demandadas.
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Dessarte, quanto à alegação de que o Contrato de Seguro em 

questão se opera na forma de reembolso,  é  assente na jurisprudência que 

comparecendo a Seguradora em juízo, aceitando a denunciação da lide feita 

pelo Réu e contestando o pedido principal, assume a condição de litisconsorte 

passivo, podendo, assim, ser condenada diretamente. Sobre o tema, veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL 
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C 
DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO 
DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO 
SEGURADO.  CONDENAÇÃO  DIRETA  E  SOLIDÁRIA. 
POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em 
ação  de  reparação  de  danos  movida  em  face  do 
segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada 
direta  e  solidariamente  junto  com  este  a  pagar  a 
indenização devida à vítima, nos limites contratados na 
apólice.  2.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp 
925.130/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/02/2012,  DJe 
20/04/2012)

Isso posto, pela simples conferência do teor da sentença, bem 

como da apólice de seguro de fl. 404, percebo que as indenizações fixadas no 

“decisum” recorrido não extrapolaram o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) pactuado pela Transnacional e pela Seguradora Apelante.

Superadas essas questões, resta analisar se as indenizações 

arbitradas pelo Juiz “a quo” foram exorbitantes. 

Nesse  sentido,  ainda  que  a  Recorrente  alegue  não  haver 

provas de que a Autora, efetivamente, suportou os gastos indicados na inicial, 

nem  qual  era  o  procedimento  médico  indicado  para  as  sequelas  físicas 

decorrentes  do  acidente,  os  documentos  de  fls.  22/202  demonstram  não 

apenas a gravidade das lesões, como também, todas as despesas realizadas 

no tratamento médico.

Não bastasse isso, por ocasião da nomeação de perito para 

realizar exames na Promovente e constatar a repercussão da sua incapacidade 

física, a Recorrente, às fls. 524/525, peticionou informando que prescindia de 
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qualquer medida nesse sentido, sendo irrelevante que agora, em sede recursal, 

venha alegar ausência de provas a autorizar o valor indenizatório fixado na 

sentença.

No tocante ao dano moral, tratando-se do chamado dano “in re 

ipsa”, que deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, provada a ofensa 

‘ipso facto’, estará demonstrado o abalo passível de reparação.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos 
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  e 
difusos;

De mais a mais,  a  reparação por  danos morais  tem caráter 

compensatório  e  educativo  de  forma  a  prevenir  e  desestimular  práticas 

semelhantes,  não  havendo  outra  alternativa,  a  não  ser  a  imposição  de 

condenação  indenizatória  a  ser  paga  pela  Empresa  Recorrente  à 

Promovente/Recorrida.

Isso posto, tenho que o valor fixado na sentença observou os 

patamares de equidade normalmente  previstos  para  o  ressarcimento  dessa 

natureza, pois, muito embora saiba-se que o seu cálculo não siga um modelo 

certo e minuciosamente detalhado pela legislação, cabe ao Juiz, verificando a 

lesão  íntima  e  os  demais  elementos  da  responsabilidade  civil,  estipular  o 

"quantum"  indenizatório  prudentemente,  levando-se  em  consideração  a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade e repercussão da ofensa e 

a posição social e política do ofendido. 

Sendo  assim,  no  caso  concreto,  entendo  que  a  valor 

estipulado  pelo  Juiz  “a  quo”,  não  configurou  quebra  do  padrão  das 

indenizações  normalmente  estipuladas  para  hipóteses  como  a  dos  autos, 

devendo, portanto, ser mantido.

Por tais razões, DESPROVEJO a Apelação Cível interposta.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
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Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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