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E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO

MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – APELO ADESIVO DA

LITISDENUNCIADA PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE

NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA –

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PASDE NULLITÉ SANS GRIEF”

– EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO,

MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO

COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO LITERAL

DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE E

DAS CONTRARRAZÕES AO APELO ADESIVO – SUBMISSÃO DOS

FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA –

POSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO EM

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,

POR ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS

MODIFICATIVOS, SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA – REJEITADA –

MERA INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA PARA SANAR ERRO MATERIAL –

ACIDENTE DE TRÂNSITO VITIMANDO FATALMENTEA GENITORA DOS

AUTORES – PASSAGEIRA A TÍTULO GRATUITO (CARONA) DO VEÍCULO

SINISTRADO, DE PROPRIEDADE DA RÉ – CULPAGRAVEDO MOTORISTA

DA RÉ/APELANTE, AO INVADIR A PISTA CONTRÁRIA –
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO –

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE DA

SEGURADORA LITISDENUNCIADA LIMITADA À COBERTURA PREVISTA

NA APÓLICE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO

DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima

pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...)

A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir

monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou

Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.

Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação

da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma –

AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Não há falar em nulidade da

sentença, por ter acolhido os embargos de declaração sem oportunizar a

manifestação da parte adversa, quando não há modificação do julgado, mas apenas

integração da sentença, que padecia de mero erro material, já que deixara de fiar os

ônus da sucumbência. 3. Nos termos da Súmula nº 145 do STJ, “No transporte

desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável

por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave”,

restando evidenciada a culpa grave do motorista da ré/apelante, ao invadir a pista

contrária, “quando as condições de tráfego não eram favoráveis para fazê-lo de

maneira segura”. 4. A jurisprudência do eg. STJ firmou o entendimento no sentido

de que “na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do ‘cavalo

mecânico’, o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos

danos causados à vítima” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 545.104/SP -

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017). 5. A

revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível, quando

exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 6. A

Súmula 402 do STJ estabelece que “o contrato de seguro por danos pessoais
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compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”. 5. Havendo

expressa previsão contratual de cobertura de Danos Corporais a Terceiros, assim

como de que a cobertura de Dano Moral não abrange os passageiros (que não se

enquadram como terceiros, pelas disposições do contrato), e, de outro lado, havendo

previsão de cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiros, limitada a R$

25.000,00, embora não dispondo expressamente sobre a exclusão de danos morais,

este é o limite de cobertura da apólice contratada, pelo qual a Seguradora deverá ser

responsabilizada.
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AGRAVANTE:TRANSPORTADORADALASTRA LTDA(FILIAL)

AGRAVADOS:ITAÚSEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A.
PAULOTEIXEIRADE ARAÚJO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA. contra a decisão que, monocraticamente,

negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 99.805/2017, interposto pelo

agravante, dando parcial provimento apenas ao recurso da

Seguradora/litisdenunciada/apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA

S.A. (cf. fls. 461/469), “apenas para reduzir a condenação da mesma, na lide

secundária, ao pagamento da indenização por danos morais e materiais fixada pelo

Juízo singular, diretamente aos autores/apelados, até o limite da apólice, referente à

cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiros, mantendo nos demais termos a r.

sentença” proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis/MT, nos autos da ação de Indenização por Ato Ilícito em Acidente de

Trânsito (Proc. nº 8181-47.2013.811.0003 – Código 727297), ajuizada contra a

agravante por PAULO TEIXEIRA DE ARAÚJO, ROSANA MARIA DE ARAÚJO e

MICHELLE MARIA DE ARAÚJO (cf. fls. 360/369 e fls. 374/375 – RAC

99.805/2017).

A agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático do

recurso, dizendo que o mesmo não se pautou “em entendimento Sumular, acórdão

oriundo de Recursos Repetitivos e/ou entendimento firmado em ‘IRDR’ ou assunção de

competência”, não estando o caso dentro das hipóteses do artigo 932, incisos IV e V, do

CPC/2015.

No mais, repetindo literalmente parte das alegações deduzidas no
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seu apelo e nas contrarrazões ao apelo da Seguradora, insiste na nulidade da sentença

apelada, já que acolheu os embargos de declaração interpostos pelos autores,

conferindo-lhe efeitos modificativos e retificando a parte dispositiva da sentença, sem,

no entanto, oportunizar a oitiva da parte requerida; insiste em que o montante de R$

50.000,00 fixado a título de indenização por danos morais para cada autor é exorbitante

e fora dos valores estabelecidos pelo eg. STJ, porque totaliza R$ 150.000,00, pelo que

pede a sua redução, a fim de que o valor de R$ 50.000,00 seja dividido entre os três

autores/apelados em caso de manutenção da condenação, e pleiteia o desprovimento do

apelo adesivo interposto pela Seguradora.

Pede, pois, a retratação da decisão unipessoal; subsidiariamente,

a submissão do presente agravo interno ao Órgão Colegiado, para que seja cassada ou

reformada a decisão monocrática agravada, com o consequente provimento do seu

recurso de apelação e desprovimento do apelo da Seguradora (cf. fls. 02/18).

Nas contrarrazões de fls. 27/28vº e fls. 31/32, os agravados

refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora

recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao

julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a nulidade do julgamento monocrático do recurso, o eg.

STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal

fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do
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agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017),

apresentando-se descabida, pois, a pretensão de anulação da decisão agravada. O

julgamento do recurso, mesmo que monocrático, atende ao princípio constitucional do

duplo grau de jurisdição.

Ademais, relembro que o reconhecimento de nulidades

processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso.

“Pas de nullité sans grief”.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1.

NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA

DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO

AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA.

POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V,DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO

NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A

APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO

ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades

processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a

qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa

dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o

recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de

Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.

Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da

apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. (STJ

– 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – grifei).
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No mais, considerando que, nas razões do agravo interno, há

simples repetição literal das razões do apelo e das contrarrazões ao apelo adesivo, e por

entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames

do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Eis os fundamentos da decisão agravada:

A Sra. Neuza Maria de Araújo Teixeira, genitora dos

autores/apelados, faleceu em 21/12/2012, vítima de acidente automobilístico

ocorrido na mesma data, envolvendo o veículo Ford/F-4000, placa JZO

1023 e o caminhão da marca Volvo, placa NKK 9354-SP, este de

propriedade da ré/apelante TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA., do

qual a falecida era passageira (carona), conduzido pelo proposto da

ré/apelante, Sr.Kássio do Nascimento Martins (cf. fls. 23/70).

A ré/apelante TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA. sustenta

a nulidade da sentença, por ter acolhido os embargos de declaração

interpostos pelos autores/apelados, conferindo-lhe efeitos modificativos e

retificando a parte dispositiva do ato sentencial, sem, no entanto,

oportunizar a oitiva da parte requerida.

Todavia, ao contrário do que alega a apelante, não houve

modificação da sentença, mas apenas integração da mesma, que padecia de

mero erro material, já que deixara de fixar os ônus da sucumbência. Tendo

os pedidos iniciais sido julgados procedentes por meio da sentença de fls.

360/369, a MM. juíza singular, ao acolher os embargos de declaração,

apenas acrescentou a condenação do vencido ao pagamento das custas

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no mínimo legal.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença, arguida
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pela ré/apelante.

Quanto ao mérito, é incontroversa a ocorrência do acidente que

vitimou a mãe dos autores/apelados, bem como o fato de que a mesma era

passageira a título gratuito (carona) do veículo sinistrado, de propriedade

da ré/apelante.

A controvérsia quanto aos fatos se resume em saber quem foi o

causador do acidente, sendo que, embora o Boletim de Acidente de Trânsito

juntado às fls. 35/48 mencione como causador o veículo Ford/F-4000, o

Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2013.0013, emitido pela Divisão

Técnica de Análises e Pesquisas – Seção Técnica de Trânsito, da Gerência

de Criminalística de Rondonópolis/MT, apontou que “(...) nas proximidades

do sítio de colisão, V1 (de propriedade da ré/apelante) derivou à esquerda e

invadiu a faixa de rolamento de sentido contrário, por onde V2 trafegava

regularmente”, concluindo que “a causa determinante do acidente foi o

comportamento perigoso, atribuído ao condutor de V1 (veículo articulado)

que invadiu a faixa de sentido contrário em trecho permitido para

ultrapassagem, quando as condições de tráfego não eram favoráveis para

fazê-lo de maneira segura, resultando na colisão contra V2”, ou seja, o

veículo de propriedade da ré/apelante foi o causador do acidente (cf. fls.

49/70).

Por outro lado, o Policial Rodoviário Federal Júlio Justi Rozza,

arrolado como testemunha pela parte ré e pela litisdenunciada, afirmou em

seu depoimento que "houve a retificação do laudo, vez que o Volvo é quem

invadiu a mão de direção da F 4000" (cf. fls. 309/310), não procedendo o

argumento da ré/apelante de que, “eventual retificação do Boletim de

Ocorrência da lavra da Polícia Rodoviária Federal deveria ter sido

anexada nos autos pelos Autores/Apelados, no intuito de comprovar tal

retificação, já que tal fato não pode ser comprovado por mero depoimento
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testemunhal por se tratar de prova exclusivamente documental”, justamente

porque, ao contrário do que pretende a ré/apelante, a dinâmica do acidente

de trânsito pode ser esclarecida por meio de depoimento testemunhal,

especialmente quando amparado por laudo pericial emitido pelo órgão

policial competente, como no caso dos autos.

Outrossim, nos termos da Súmula nº 145 do STJ, “No

transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será

civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer

em dolo ou culpa grave”, restando evidenciada a culpa grave do motorista

da ré/apelante, ao invadir a pista contrária, “quando as condições de

tráfego não eram favoráveis para fazê-lo de maneira segura”.

Ademais, a jurisprudência do eg. STJ firmou o entendimento no

sentido de que “na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor

do ‘cavalo mecânico’, o proprietário do veículo semirreboque responde

solidariamente pelos danos causados à vítima” (STJ – Quarta Turma –

AgInt no AREsp 545.104/SP - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j.

07/11/2017, DJe 20/11/2017).

Ainda nesse sentido:

(...)

Assim, comprovado o ato ilícito, a culpa e o nexo de causalidade

a ensejar a reparação dos danos morais e materiais sofridos pelos

autores/apelados, deve ser mantida a condenação da ré/apelante, assim

como o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 50.000,00

para cada um dos três autores, totalizando R$ 150.000,00), já que tal valor

se mostra em consonância com o que vem decidindo o eg. STJ em casos

semelhantes:

(...)

Quanto ao recurso da apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
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RESIDÊNCIA S.A., o mesmo merece parcial provimento, apenas para que

seja excluída da cobertura o que exceder o valor segurado para passageiros.

A Apólice de Seguro nº 33.31.12772580.0 contratada pela ré em

relação ao veículo sinistrado (Volvo, placa NKK 9354) e vigente na época

dos fatos, previa cobertura para os seguintes eventos: 1) danos materiais a

terceiros (R$ 500.000,00); 2) DCT Incl. Dirigentes (R$ 500.000,00); 3)

acidentes pessoais por passageiro (R$ 25.000,00); 4) danos morais (R$

100.000,00) e 5) assistência 24h (cf. fls. 181).

O conceito de cada uma dessas garantias vem descrito nas

Condições Gerais do Seguro (cf. fls. 184/193):

“3.8 Danos Materiais a Terceiros: cobre o reembolso dos

valores que o SEGURADO vier a pagar a terceiros, em

decorrência de acordo prévio e expressamente autorizado pela

SEGURADORA ou de sentença cível transitada em julgado,

DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA POR REVELIA, em

razão de dano material involuntário causado pelo veículo

segurado, ou por reboque ou semi-reboque atrelado ao veículo

segurado no momento do acidente, incluindo as despesas com

guinchamento do veículo de terceiro. (...)

3.9 Danos Corporais a Terceiros: cobre o reembolso dos valores

que o SEGURADO vier a pagar a terceiros, que estejam fora do

veículo segurado, em decorrência de acordo prévio e

expressamente autorizado pela SEGURADORA ou de sentença

cível transitada em julgado, desde que não caracterizada por

revelia, em razão de morte, invalidez permanente e despesas com

assistência médico-hospitalar em decorrência de acidente

involuntário causado pelo veículo segurado, ou por reboque ou

semi-reboque atrelado ao veículo segurado no momento do
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acidente (...).

3.9.1 Para garantir cobertura para as pessoas dentro do veículo

deve ser contratada a garantia de Acidentes Pessoais por

Passageiros.

3.10 Acidentes Pessoais por Passageiro: pagamento até o limite

máximo de indenização contratado em razão de morte ou

invalidez permanente total ou parcial e reembolso de despesas

com assistência médico-hospitalar do motorista e/ou dos

passageiros do veículo segurado, em decorrência de acidente

involuntário envolvendo o veículo segurado, independentemente

de sua responsabilidade pelo evento, DESDE QUE DIRIGIDO

POR MOTORISTA LEGALMENTE HABILITADO EM

CATEGORIA AUTORIZADA E APTO A DIRIGIR O VEÍCULO

SEGURADO, e de atos de violência diretamente decorrentes de

roubo, furto qualificado ou tentativa de roubo ou furto

qualificado do veículo segurado. A COBERTURA INICIA-SE

COM A ENTRADA DO PASSAGEIRO/MOTORISTA NO

VEÍCULO E ENCERRA-SE COM A SAÍDA DO

PASSAGEIRO/MOTORISTADO VEÍCULO.

3.11 Dano Moral: reembolsa o SEGURADO pelos valores que

vier a pagar, em decorrência de sentença transitada em julgado,

DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA POR REVELIA, por

danos morais causados a terceiros, desde que diretamente

consequentes de evento coberto pela SEGURADORA em função

da contratação de uma das outras garantias desta apólice, em

razão de acidente envolvendo o veículo segurado, ocorrido por

culpa do seu motorista, DESDE QUE LEGALMENTE

HABILITADO EM CATEGORIA AUTORIZADA E APTO A
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DIRIGIR O VEÍCULO SEGURADO.” (Grifou-se)

Percebe-se que, pelas Condições Gerais do Seguro contratado

pela ré, está excluído do conceito de “terceiro” a pessoa transportada no

veículo, seja a título gratuito (carona) ou não, já que esta é conceituada

como “passageiro”, sendo “terceiro” apenas aquele que está fora do

veículo.

Conforme disposto no item 3.9.1 das Condições Gerais, “Para

garantir cobertura para as pessoas dentro do veículo deve ser contratada a

garantia de Acidentes Pessoais por Passageiros”, sendo que esta garantia

também foi contratada pela ré, prevendo, no entanto, cobertura até o limite

de R$ 25.000,00 (cf. fls. 181).

Outrossim, a Súmula 402 do STJ estabelece que “o contrato de

seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula

expressa de exclusão”, sendo que, no caso dos autos, a previsão de

cobertura de Danos Corporais a Terceiros, assim como a previsão de

cobertura de Dano Moral não abrange os passageiros (que não se

enquadram como terceiros, pelas disposições do contrato), e, de outro lado,

a previsão de cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiros, embora não

disponha expressamente sobre a exclusão de danos morais, está limitada a

R$ 25.000,00, como visto, sendo este, portanto, o limite de cobertura da

apólice contratada, pelo qual a Seguradora/apelante deverá ser

responsabilizada.

Isto posto, nego provimento ao recurso da ré/apelante

TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA., e dou parcial provimento ao

recurso da Seguradora/apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E

RESIDÊNCIA S.A., apenas para reduzir a condenação da mesma, na lide

secundária, ao pagamento da indenização por danos morais e materiais

fixada pelo Juízo singular, diretamente aos autores/apelados, até o limite da
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apólice, referente à cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiros,

mantendo nos demais termos a r. sentença.

Custas pelas apelantes.

Pelo exposto, refutando a alegada nulidade do julgamento

monocrático e ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,

desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora,

composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DESA. CLARICE

CLAUDINO DA SILVA(1ª Vogal convocada) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE

CARVALHO(2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR
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