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Investimento.
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APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE PROMOVIDA.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  CONTRATO  DE  SEGURO
VEICULAR.  PERDA  TOTAL  DO
AUTOMÓVEL.  DEMORA  NA  QUITAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR
PARTE  DA  PRÓPRIA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO
NOME  DO  AUTOR  NOS  ÓRGÃOS  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO MORAL
IN  RE  IPSA.  CONDUTA ILÍCITA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MINORAÇÃO.
NECESSIDADE  DE  OBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  REFORMA
PARCIAL DO DECISUM.

-  A  inclusão  indevida  em  órgão  de  proteção  ao
crédito, por si só,  configura o dano moral  in re ipsa,
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eis  que  implica  abalo  da  credibilidade  perante
credores, sendo desnecessária a comprovação do dano
moral sofrido, o qual é presumido.

- Quando se trata do estabelecimento de indenização
por abalo psíquico, sabe-se que o valor estipulado não
pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,  devendo  ser
proporcional  à  dupla  função  do  instituto  do  dano
moral,  quais  sejam: a  reparação do dano,  buscando
minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor,
para  que  não  volte  a  reincidir.  Observando-se  em
descompasso com os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade,  há  de  ser  reduzida  a  quantia
indenizatória fixada em montante excessivo.

RECURSO  ADESIVO  DA  PARTE  AUTORA.
APURAÇÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO
VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DO DIA
DO  SINISTRO.  CABIMENTO.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 
 
-  Com o trasncurso  do  tempo,  o  veículo  sofre
inegável  depreciação  econômica,  merecendo
amparo os argumentos da parte autora no sentido
de que, para o cálculo da indenização securitária,
deves ser considerada a Tabela FIPE da época do
sinistro.

- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta
corte julgadora. Provimento. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento
parcial ao apelo da promovida e dar provimento ao recurso da parte autora,
nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo interpostos,
respectivamente,  por  BV  Financeira  S/A  –  Crédito,  Financiamento  e
Investimento e  por  Maria da Conceição Medeiros  de  Macedo e  outro,
hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da
Capital, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada  em  face  da  ora  apelante,  julgou  procedente  o  pedido  contido  na
inicial, nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  EM
PARTE o pedido formulado na exordial, o que faço
com  esteio  no  art.  269,  inciso  I,  do  CPC,  para,
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confirmando  os  efeitos  da  tutela  antecipada
concedida, determinar a exclusão definitiva do nome
dos  promoventes  nos  cadastros  de  proteção  ao
crédito em decorrência do contrato de financiamento
do  veículo  individualizado  nos  autos,  bem  como
condenar o promovido Bradesco Seguros à quitação
do  financiamento  do  veículo,  conforme  saldo
devedor a ser demonstrado pela BV Financeira no
prazo de 15 dias, com o pagamento de eventual saldo
remanescente  aos  autores  e,  por  fim,  condeno  o
litisconsorte promovida BV Financeira a ressarcir a
promovente  Maria  da  Conceição  Medeiros  de
Macedo por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais), o qual já dou por atualizado (Súmula
362, STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação (art.  219,  CPC). Por seu
turno,  excluo  o  litisconsorte  promovido  Lumma
Despachante  Ltda  do  pólo  passivo  da  lide,  nos
moldes do art. 267, VI do CPC. 
Condeno, ainda, os promovidos Bradesco Seguros e
BV Financeira ao pagamento de custas processuais e
honorários do advogado, estes fixados em 20% sobre
o valor da condenação imposta,  a teor do art.  20,
§3º, c/c art. 21, parágrafo único, ambos do CPC”.
(fls. 163/164).

Embargos de Declaração (fls. 166/170) opostos pela Bradesco
Seguros, os quais foram rejeitados por meio da decisão às fls. 195/197.

Inconformada, a BV Financeira S/A manejou o presente recurso
apelatório (fls. 182/192), alegando a ausência de danos morais, ante a falta de
prova incontestável de que a apelada sofreu algum prejuízo de tal  origem,
capaz de ensejar reparação. Assevera que os fatos narrados não ultrapassaram
o mero aborrecimento. 

Doravante,  alega  que  não  houve  “qualquer  elemento
probatório entre a conduta da apelante e qualquer suposto abalo moral da
apelada”.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para  reformar  a
sentença,  excluindo da condenação o dano moral  fixado.  Alternativamente,
requer a redução do quantum indenizatório.

Intimada,  a  parte  autora  interpôs  Recurso  Adesivo  (fls.
206/211), pugnando, em suma, pela reforma da sentença  no sentido de fazer
constar, expressamente, que eventual saldo remanescente relativo à quitação
do veículo deve a ser pago aos autores com base no valor previsto, à época do
sinistro, pela tabela FIPE. 

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  202/218,  fls.  229/239  e  fls.
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257/267). 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça apresentou
manifestação  (fls.  277),  pugnado  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação quanto ao mérito da causa ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Conheço dos recurso apelatório e do recurso adesivo, posto que
obedecem aos pressupostos processuais intrínsecos (cabimento, legitimidade,
interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal).

- Da Apelação Cível de BV Financeira S/A.

Busca a  BV Financeira S/A, mediante a presente irresignação
apelatória, a reforma da sentença combatida, sob o argumento de não ter a
parte recorrida comprovado efetivo dano proveniente da conduta da instituição
financeira  que inscreveu o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao
crédito.

Pois  bem.  Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“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.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
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reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Neste  trilhar  de  ideias,  a  respeito  da  definição  hodierna  dos
danos morais, cumpre trazer à baila o ensinamento de Cavalieri Filho:

“  (…)  à  luz  da  Constituição  vigente  podemos
conceituar o dano moral por dois aspectos distintos:
em sentido estrito e em sentido amplo.  Em sentido
estrito  dano  moral  é  a  violação  do  direito  à
dignidade.  E  foi  justamente  por  considerar  a
inviolabilidade  da intimidade,  da  vida  privada,  da
honra e da imagem corolário do direito à dignidade
que a Constituição inseriu em seu art. 5°, V e X, a
plena reparação do dano moral”; (In  Programa de
Responsabilidade Civil. Pg. 89)

Em  observância  a  este  novo  enfoque  pelo  qual  deve  ser
examinado  o  dano  moral,  consolidou-se  o  entendimento  de  que  o  mero
descumprimento contratual não acarreta dano moral passível de indenização.

Contudo, no caso em disceptação, entendo que o dano moral
gerado pela inscrição do nome da autora Maria da Conceição Medeiros de
Macedo junto aos órgãos de proteção ao crédito - ocasionado pelo atraso de
pagamento da indenização devida pelo seguro contratado - restou devidamente
constatado nos autos, conforme passo a expor. 

Do  caderno  processual,  verifica-se  que  os  autores  possuíam
veículo – VE/GOLF  1.6 SPORTLINE, cor  branca,  ano 2010,  placa  BQB
3197) - financiado junto à BV Financeira, ora apelante. Vislumbra-se, ainda,
que os autores, no dia 07/01/2011, envolveram-se em acidente de trânsito que
ocasionou a perda total do referido bem.

O mencionado veículo possuía seguro da Bradesco Companhia
de Seguros, tendo o sinistro sido devidamente informado a tal empresa.

Outrossim,  diante  da  perda  total  do  veículo,  a  parte  autora
deixou  de  pagar  as  parcelas  do  financiamento,  uma  vez  que  caberia  à
seguradora assumir o débito e pagar o valor do bem previsto pela Tabela FIPE,
devolvendo-se eventual saldo remanescentes aos autores. 

Todavia, houve demora na quitação do débito dos autores por
culpa da própria BV Financeira, uma vez que, por meio dos documentos de
fls. 41/46, verifica-se que houve diversas solicitações para que enviassem a
Carta Saldo Devedor com prazo de dez dias úteis antes do vencimento, o que,
no entanto, não fora observado pela instituição financeira. 

Não satisfeita com a demora no envio da Carta Saldo Devedor,
a BV Financeira ainda procedeu à inscrição do nome do autor junto aos órgãos
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de proteção ao crédito, conforme documento às fls. 48.

 No entanto, uma vez comunicado o sinistro à seguradora e à
BV Financeira, não poderia o autor ter tido seu nome inscrito por atraso no
pagamento do financiamento,  porquanto a  obrigação da quitação do débito
passou a ser de responsabilidade da seguradora. 

É  por  demais  evidente  que  a  conduta  desidiosa,  na  presente
hipótese,  é de inteira responsabilidade da ora apelante, porque, além de ter
sido  responsável  pelo  atraso  na  quitação  do  débito,  ainda  inscreveu
indevidamente o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito;
configurando nítido ato ilícito, cujos prejuízos são presumidos.

Destarte, no que se refere ao dano moral, não é preciso realizar
grande esforço  para enxergar  que  se  encontra  manifestamente configurado,
tendo  em  vista  a  forma  constrangedora  e  injustificável  de  atuação  da
instituição  recorrente,  provocando  uma  situação  claramente  vexatória  e
desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.

Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário,
existem hipóteses excepcionais de indenização por dano moral, em que a falta
de  respeito  à  dignidade  humana  apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nesses  casos,  em face da clarividência dos  eventos  danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma mera presunção de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Neste pensar, são precisas as lições de Carlos Alberto Bitar:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato  causador,  para  a  responsabilização  do
agente”(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil
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Por  Danos  Morais,  Editora  RT,  p.  130).  (grifo
nosso).

No mesmo sentido, ensina ainda Carlos Roberto Gonçalves:

“O dano  moral  salvo  casos  especiais,  como o  de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se
faz mister a prova da pertubação da esfera anímica
do lesado dispensa prova em concreto, pois se passa
no  interior  da  personalidade  e  existe  in  re  ipsa
(inerente  à  própria  coisa.  Está  inseparavelmente
ligado  à  personalidade  humana.)”  (In
Responsabilidade Civil, 7ª edição, p. 552).

Os danos morais, no caso, são in re ipsa, ou seja, prescindíveis
de outras provas. Portanto, restando comprovada a conduta ilícita, culposa e
comissiva por parte da instituição promovida, bem como demonstrado o seu
nexo  de  causalidade  com  o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pelo
demandante,  afigura-se  patentemente  existente  o  abalo  de  ordem  moral
visualizado pelo juízo de primeiro grau.

A  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  apresenta  idêntico
entendimento, conforme se observa do seguinte julgado:

“AÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO.
CONTRATO  DE  SERVIÇO  DE  TELEFONIA
MÓVEL NÃO FIRMADO.  AUSÊNCIA DE PROVA
DA  RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE  AS  PARTES.
EXIBIÇÃO  DE  TELAS  DO  SISTEMA  INTERNO.
DOCUMENTO  UNILATERAL.  FRAUDE.  RISCO
CRIADO  E  ASSUMIDO  PELA  EMPRESA  DE
TELEFONIA  QUE  SE  BENEFICIA  DA
FACILITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
E  CONSEQUENTE  CAPTAÇÃO  DE  CLIENTELA.
INOBSERVÂNCIA  DO  DEVER  DE  PRUDÊNCIA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.
CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR E DE
EXCLUIR  O  NOME  DO  ROL  DOS
INADIMPLENTES.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MONTANTE ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL.
REFORMA  DO  DECISUM.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Na
hipótese, verifica-se claramente que, em decorrência
de uma falha na prestação do serviço de telefonia
pela empresa demandada - na forma manifestamente
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insegura de celebração de contrato -, propiciou que
a autora  fosse  efetivamente  vítima de  uma fraude,
vendo-se indevidamente cobrada por um serviço do
qual sequer foi minimamente beneficiada.  - Por ser
negativo o fato controvertido na lide, cabia ao réu, a
teor  do  art.  14,  §3º,  do  CDC,  comprovar  a
celebração de contrato com a autora, para legitimar
a  cobrança  do  débito  e,  via  de  consequência,  a
inclusão do nome deste nos cadastros restritivos de
crédito.  Contudo,  em  seu  favor,  o  requerido
restringe-se a trazer a tela do sistema interno, que
não  serve  para  demonstração  da  realização  da
contratação,  porque  absolutamente  unilateral.  -  A
inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito,
por si só, configura o dano moral in re ipsa, eis que
implica  abalo  da  credibilidade  perante  credores,
sendo desnecessária a comprovação do dano moral
sofrido,  o qual  é  presumido.  -  Quando se trata do
estabelecimento de indenização por abalo psíquico,
sabe-se que  o valor estipulado não pode ser ínfimo
nem  abusivo,  devendo  ser  proporcional  à  dupla
função do instituto do dano moral,  quais  sejam: a
reparação do  dano,  buscando  minimizar  a  dor  da
vítima; e a punição do ofensor, para que não volte a
reincidir”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021152720158150211,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO , j. em 24-01-2017) 

“CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO  LIMINAR.
INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  DÉBITO  REFERENTE  AO
INADIMPLEMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE
TELEFONIA  MÓVEL.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXERCÍCIO
REGULAR  DE  UM  DIREITO.  INEXISTÊNCIA.
CONTRATAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
PROVIMENTO  DO  APELO.  1.  Ante  a  falta  de
comprovação  da  existência  de  legítimo  vínculo
negocial entre as partes, não poderia haver sequer
cobrança em face da autora, apelante, quanto mais
sua negativação em serviço de amparo ao crédito. 2.
A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,
observados a finalidade compensatória,  a extensão
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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  em  conduta
negligente”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021187920158150211,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j.
em 13-12-2016).

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é,  deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos. 

Nesse contexto, ainda que considerada a gravidade da conduta
ilícita da empresa recorrente, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) se mostra desproporcional em relação às circunstâncias dos autos.

Assim  sendo,  entendo  que  há  de  ser  reforma,  em  parte,  a
sentença na quantificação dos danos morais, reduzindo-a para a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela condizente com os critérios
da proporcionalidade e razoabilidade.
 

- Do recurso adesivo da parte autora 

Em seu Recurso Adesivo (fls. 206/211), a parte autora pugna
pela  reforma da  sentença  no  sentido  de  fazer  constar,  expressamente,  que
eventual saldo remanescente relativo à quitação do veículo deve a ser pago aos
autores com base no valor previsto, à época do sinistro, pela tabela FIPE. 

A respeito do tema, cumpre destacar que o Superior Tribunal de
Justiça  firmou  entendimento  no  sentido  de  considerar  abusiva  a  cláusula
contratual de seguro veicular que impõe o cálculo da indenização securitária
por perda total com base na Tabela FIPE da época do pagamento, vejamos:

“RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  DIREITO
SECURITÁRIO.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SEGURO
DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.  APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE
MERCADO  DO  BEM.  TABELA  FIPE.  DATA  DA
LIQUIDAÇÃO  DO  SINISTRO.  ABUSIVIDADE.
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ADEQUAÇÃO.  DIA  DO  SINISTRO.  PRINCÍPIO
INDENITÁRIO. 1.  Cinge-se a controvérsia a saber
se a indenização securitária decorrente de contrato
de seguro de automóvel deve corresponder, no caso
de perda total, ao valor médio de mercado do bem
(tabela FIPE)  apurado na data do sinistro  ou na
data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).
2. O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros
de  dano,  o  princípio  indenitário,  de  modo  que  a
indenização securitária deve corresponder ao valor
real  dos  bens  perdidos,  destruídos  ou  danificados
que o segurado possuía logo antes da ocorrência do
sinistro.  Isso  porque  o  seguro  não  é  um  contrato
lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado,
por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e,
por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos do art.
781  do  CC,  a  indenização  no  contrato  de  seguro
possui  alguns  parâmetros  e  limites,  não  podendo
ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado)
no  momento  do  sinistro  nem  podendo  exceder  o
limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo
mora  do  segurador.  Precedentes.  4. É  abusiva  a
cláusula  contratual  do  seguro  de  automóvel  que
impõe o cálculo da indenização securitária com base
no valor médio de mercado do bem vigente na data
de  liquidação  do  sinistro,  pois  onera
desproporcionalmente o segurado, colocando-o em
situação  de  desvantagem  exagerada,  indo  de
encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os
veículos  automotores  sofrem,  com  o  passar  do
tempo,  depreciação  econômica,  e  quanto  maior  o
lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento,
menor  será  a  recomposição  do  patrimônio
garantido.  5.  A cláusula do contrato de seguro de
automóvel  a  qual  adota,  na  ocorrência  de  perda
total,  o  valor  médio  de  mercado do veículo  como
parâmetro  para  a  apuração  da  indenização
securitária deve observar a tabela vigente na data do
sinistro  e  não  a  data  do  efetivo  pagamento
(liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido.
(REsp  1546163/GO,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/05/2016, DJe 16/05/2016). (grifo nosso). 

Como se pode ver, a decisão acima levou em consideração o
fato  de  que,  com  passar  do  tempo,  o  veículo  sofre  inegável  depreciação
econômica, merecendo amparo os argumentos da parte autora no sentido de
que, para o cálculo da indenização securitária, deve ser considerada a Tabela
FIPE da época do sinistro.
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Neste mesmo sentido, vejamos julgado desta Corte julgadora: 

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  POR  LUCROS  CESSANTES.
CONTRATO  DE  SEGURO  VEICULAR.  PERDA
TOTAL.  CONSIDERÁVEL  ATRASO  NO
PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA
NA  QUANTIA  ALMEJADA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  CONDENAÇÃO  APENAS  AO
PAGAMENTO  DO  SEGURO.  APELAÇÃO
INTERPOSTA  PELO  AUTOR.  APURAÇÃO  DO
VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.
VALOR  MÉDIO  DE  MERCADO  DO  BEM.
TABELA  FIPE.  DATA  DA  LIQUIDAÇÃO  DO
SINISTRO.  ABUSIVIDADE.  ADEQUAÇÃO.  DIA
DO  SINISTRO. LUCROS  CESSANTES
DECORRENTES DA PRIVAÇÃO DO USO DE BEM
OBJETO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS  MORAIS.  MERO  ABORRECIMENTO.
LESÃO  EXTRAPATRIMONIAL  NÃO
CONFIGURADA.  MANUTENÇÃO  DA
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  PROVIMENTO
PARCIAL.  APELAÇÃO  MANEJADA  PELA  RÉ.
TRANSFERÊNCIA  DOS  SALVADOS.
DECORRÊNCIA  LÓGICA  PARA  O  PAGAMENTO
DO SEGURO. OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O
CONTRATO  NA  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL.  1.  "A
cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual
adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de
mercado  do  veículo  como  parâmetro  para  a
apuração da indenização securitária deve observar a
tabela vigente na data do sinistro e não a data do
efetivo pagamento (liquidação do sinistro)."  (REsp
1546163/GO,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
05/05/2016, DJe 16/05/2016) 2. "Os lucros cessantes
devem resultar  da  certeza  de  que,  efetivamente,  o
lesado deixou de aumentar seu patrimônio em razão
do  ato  ilícito  do  qual  foi  vítima,  não  podendo  se
basear  em  meras  estimativas.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00379375220098152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
08-09-2015). 

3. O mero inadimplemento contratual não gera dano
moral, sendo imprescindível que a conduta, para que
alcance  tal  resultado,  envolva  direitos  da
personalidade. 
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4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão  proporcionalmente  distribuídas  entre  eles  as
despesas.

5.  No  momento  da  quitação  da  indenização
securitária  deverá  ser  obedecido  o  que  foi
estabelecido na apólice em relação ao procedimento
de transferência ou dedução do valor dos salvados.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00090971220148150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 11-04-2017) 

Dessa  forma,  entendo  que  merece  provimento  o  presente
Recurso Adesivo para fazer constar, de forma expressa, que o pagamento da
indenização securitária por parte da promovida Bradesco Seguros  tenha por
base o valor do veículo constante da Tabela FIPE da data do acidente.

- Conclusão

Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
Apelo da promovida para reduzir a condenação em danos morais para R$
7.000,00 (sete mil reais). Outrossim,  DOU PROVIMENTO ao recurso do
autor, para que a condenação ao pagamento da indenização securitária tenha
por base o valor do veículo constante da Tabela FIPE da data do acidente. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada Cível  do Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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