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AGRAVO  RETIDO  INTERPOSTO  PELA  RÉ  NA
VIGÊNCIA  DO  CPC/1973.  INEXISTÊNCIA  DE
RECURSO VOLUNTÁRIO DA PROMOVIDA.  NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO.  

- Embora pelas normas do atual Código de Processo
Civil  não exista mais a possibilidade de se interpor
Agravo na forma retida,  considerando que este foi
protocolado  na  vigência  do  CPC/1973,  poder-se-ia
apreciar o Recurso desde que ele fosse reiterado por
ocasião das razões de Apelação. Entretanto, não foi
interposto Recurso voluntário pela Promovida, razão
pela qual, não conheço do Agravo Retido.

APELAÇÃO  DOS  AUTORES.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  VÍTIMA  FATAL.  CONDENAÇÃO  DA
PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS  E PENSÃO POR MORTE.
IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO
AO  MONTANTE  INDENIZATÓRIO.  QUANTIA
FIXADA  QUE  NÃO  CUMPRE  O  CARÁTER
PREVENTIVO-PEDAGÓGICO.  MAJORAÇÃO
PAUTADA NA RAZOABILIDADE E OBSERVANDO
A  CAPACIDADE  FINANCEIRA  DA PROMOVIDA.
PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

-  A reparação ao dano moral não visa recompor a
situação  jurídico-patrimonial  da  parte  lesada,  mas
sim  definir  um  valor  adequado,  pela  dor,  pela
angústia, pelo constrangimento experimentado como
meio  de  compensação,  pois,  o  fim  da  teoria  em
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análise  não  é  apagar  os  efeitos  da  lesão,  mas
reparar os danos.  No caso em tela, o montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se ínfimo, pois
a quantificação do dano moral deve adequar-se às
circunstâncias do caso sob exame. Em se tratando
de vítima fatal, entendo que a indenização deve estar
pautada  na  razoabilidade,  no  caráter  preventivo  e
repressivo-pedagógico  para  o  causador.  Valores
ínfimos  acabam  se  tornando  uma  nova  ofensa  à
vítima,  e,  por  outro  lado,  o  montante  fixado  deve
levar em consideração a situação socioeconômica da
empresa Promovida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por votação unânime,  em  PROVER a Apelação e não conhecer do
Agravo Retido, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl.473.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Erlane Aguiar Feitosa

de Freitas e Caio Efigênio Feitosa de Freitas contra a Sentença que julgou

parcialmente  procedentes  os  pedidos para  condenar  a  Promovida  ao

pagamento  das  despesas  com  funeral,  limitadas  ao  mínimo  previsto  na

legislação previdenciária, pensão por morte na proporção de 2/3 (dois terços)

de dois salários mínimos, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada Autor,

devidos desde o acidente até que o filho complete 25 (vinte e cinco) anos e

para a esposa, até a época em que o “de cujus” completaria 78,4 (setenta e

oito anos vírgula quatro) ou até que contraia novas núpcias. Condenou, ainda,

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 15.000,00 (quinze

mil reais) com juros de mora desde o evento danoso.

Na  Apelação,  os  Recorrentes  questionam  o  valor  da

indenização por danos morais, por considerá-la em valor ínfimo para reparar os

danos sofridos e pedem sua majoração.
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Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do Apelo para majorar a indenização em valor não inferior a R$

20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor (fls.466/471).

É o relatório.

VOTO

 
DO AGRAVO RETIDO

Embora pelas normas do atual Código de Processo Civil não

exista mais a possibilidade de se interpor Agravo na forma retida, considerando

que  este  foi  protocolado  na  vigência  do  CPC/1973,  poder-se-ia  apreciar  o

Recurso desde que ele fosse reiterado por ocasião das razões de Apelação.

Entretanto, não foi interposto Recurso voluntário pela Promovida, razão pela

qual, não conheço do Agravo Retido.

DA APELAÇÃO DOS AUTORES

Os Recorrentes questionam o valor da indenização por danos

morais, fixada pela magistrada no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), por

considerá-la em valor ínfimo para reparar os danos sofridos com a morte do

marido e pai, respectivamente, dos Apelantes, e pedem sua majoração.

A  reparação  ao  dano  moral  não  visa  recompor  a  situação

jurídico-patrimonial da parte lesada, mas sim definir um valor adequado, pela

dor,  pela  angústia,  pelo  constrangimento  experimentado  como  meio  de

compensação, pois,  o fim da teoria em análise não é apagar os efeitos da

lesão, mas reparar os danos. 

A indenização surge como forma de coibir condutas danosas

ao  particular  e  deve  ser  feita  com prudência  pelo  julgador,  observando  as

peculiaridades e a repercussão do dano, bem como, a situação financeira dos

ofendidos e do ofensor, de modo que este não seja excessivo a ponto de se

converter  em fonte  de enriquecimento  ilícito,  nem tão módico que se  torne

inexpressivo.
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No caso em tela, o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais)

mostra-se  ínfimo,  pois  a  quantificação  do  dano  moral  se  deve  adequar  às

circunstâncias do caso sob exame. Em se tratando de vítima fatal, entendo que

a indenização deve estar pautada na razoabilidade, no caráter preventivo  e

repressivo-pedagógico para o causador. Valores ínfimos acabam se tornando

uma nova ofensa à vítima, e, por outro lado, o montante fixado deve levar em

consideração a situação socioeconômica da empresa Promovida.

Considerando estas  particularidades,  bem como,  observando

que não se trata de uma grande empresa, entendo que o Apelado deve pagar

indenização  por  danos  morais  aos  Apelantes  no  valor  de  R$  60.000,00

(sessenta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  ATROPELAMENTO
COM  RESULTADO  MORTE.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO
AOS ARTS.  165,  458 E 535 DO CPC/1973.  NÃO
OCORRÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  DO
PREPOSTO DA EMPRESA DE ÔNIBUS. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DANOS  MORAIS.  VALOR  RAZOÁVEL.
RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SÚMULA
54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 165,
458 e 535 do CPC/1973, na medida em que a eg.
Corte  de  origem  dirimiu,  fundamentadamente,  as
questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste
omissão  no  aresto  recorrido,  porquanto  o  Tribunal
local,  malgrado  não  ter  acolhido  os  argumentos
suscitados  pela  recorrente,  manifestou-se
expressamente  acerca  dos  temas  necessários  à
integral solução da lide.
2. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias
fáticas  da  causa,  concluiu  pela  configuração  da
responsabilidade do preposto da empresa de ônibus
pelo acidente de trânsito  que atingiu a vítima,  que
veio a óbito em decorrência da colisão. A alteração
de tais conclusões demandaria a análise do acervo
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fático-probatório  dos  autos,  o  que  é  vedado  pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas
instâncias  ordinárias  a  título  de  indenização  por
danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que
a  condenação  se  revelar  irrisória  ou  exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no caso em tela.  Isso,  porque o
valor da indenização por danos morais, arbitrado em
R$ 40.000,00 (quarenta mil  reais) para cada autor,
não  é  exorbitante  nem  desproporcional  às
peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a
morte  do  marido  e  pai  dos  ora  agravados  em
decorrência  do  acidente  de  trânsito  causado  por
preposto da empresa agravante.
4. Na hipótese de responsabilidade extracontratual,
os  juros  de  mora  são  devidos  desde  a  data  do
evento  danoso,  nos  termos  da  Súmula  54  deste
Tribunal.
5. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt  no  AREsp  966.070/RJ,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017,
DJe 08/09/2017)

O montante fixado não extrapola a capacidade financeira  da

Demandada e mostra-se adequado para amenizar o sofrimento dos Autores

que perderam não apenas um parente querido,  mas também acolhido pela

comunidade local com apreço, que fazia projetos de uma vida pública e era o

suporte financeiro da família.

 Diante de todos os fundamentos expostos, provejo o recurso

apelatório para majorar a indenização por danos morais para R$ 80.000,00

(oitenta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada

um dos Apelantes.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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