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APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA
DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO
COMPROVADA. AGRAVAMENTO DO RISCO VERIFICADO.
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

Os dramas que diariamente se avolumam nas estradas
brasileiras, derivados de acidentes automobilísticos,
ceifando vidas ou tornando inválidas pessoas inocentes,
provocados por motoristas embriagados, não mais permitem
que o Poder Judiciário continue tolerante com a conhecida
tese da necessidade da prova da "voluntariedade da
embriaguez", para, somente assim, admitir o agravamento
dos riscos, isentando as seguradoras do pagamento de
indenizações, muitas vezes elevadíssimas.

Não existe bêbado compulsório. A regra é a ingestão de
bebida de forma voluntária, espontânea. As pessoas bebem
porque querem e porque gostam de beber. Bebem
conscientemente, e não desconhecem que a embriaguez
produz no agente perturbações mentais, liberando-o sem
freios para a prática dos seus atos. O ébrio perde a
autocrítica, permanecendo com a mente obnubilada pelos
efeitos do álcool, o que o leva a desprezar a prudência e a
restringir a perícia, tornando-se negligente para tudo.

Não se deconhece a possibilidade da exceção que
confirma a regra, ou seja, que a embriaguez não foi
voluntária. Todavia, nesse caso, é o segurado quem assume
o ônus de provar que bebeu de forma inconsciente e
involuntária, comprovando, também, que o seu estado etílico
não foi determinante para o acidente. Fora dessas condições,
há inegável afronta aos ditames dos arts. 765 e 768 do
Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2010.012035-8, da comarca de Blumenau (Vara de Direito Bancário), em que é
apelante HDI Seguros S/A, e apelado Diogo Santos Penha:



A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Eládio Torret Rocha, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Luiz Fernando
Boller.

Florianópolis, 29 de novembro de 2012.

Jorge Luis Costa Beber
RELATOR
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RELATÓRIO

HDI Seguros S/A interpôs recurso de apelação contra a decisão que
julgou procedente o pedido formulado na ação indenizatória movida por Diogo Santos
Penha, condenando-a ao reembolso dos valores atinentes ao conserto do automóvel
segurado, avariado em razão de acidente.

Defendeu o descumprimento do contrato por parte do segurado, por
conduzir o veículo, na ocasião do acidente, em estado de embriaguez.

Disse que as testemunhas que tiveram contato com o apelado
momentos antes do sinistro afirmaram que o mesmo apresentava sinais de
embriaguez, argumentando que a prova testemunhal deve ser considerada tão eficaz
quanto o exame de alcoolemia.

Afirmou que o autor só procurou ajuda médica três horas após o
acidente, com o intuito de disfarçar sua ebriedade e que, além da embriaguez, o
segurado encontrava-se em altíssima velocidade, vindo a perder o controle do veículo
e ocasionar o acidente.

Assim, invocando a cláusula de exclusão da cobertura, após defender a
validade e licitude da disposição contratual, finalizou com pedido de provimento do
apelo, julgando-se improcedente o pedido aviado na peça de ingresso.

Não sendo este o entendimento, pediu o afastamento da condenação ao
pagamento das despeas com guincho, justo que o segurado poderia ter utilizado a
cobertura para Assistência 24 horas, e pela minoração do valor da condenação,
alegando que a quantia reclamada não corresponde aos reais danos verificados no
automóvel. Também pugnou pelo abatimento do valor correspondente a duas vezes
a franquia, justo que o veículo, no mesmo dia, envolveu-se em dois sinistros
diferentes, a modificação do termo inicial de fluência da correção monetária e a
minoração da verba honorária.

Com as contrarrazões, os autos ascenderam a esta Corte.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defende a apelante que o condutor do veículo segurado encontrava-se

embriagado no momento do sinistro, o que exclui a obrigação de honrar o contrato
ajustado.

Conforme se retira dos autos, não foi realizado exame de alcoolemia. Há
que ser perscrutado, então, se a prova testemunhal supre tal prova documental.

Pois bem, o médico Fulvio Clemo dos Santos Thomazelli não se
recordava de ter atendido o demandante, porém esclareceu que, embora não tenha a
rotina de submeter os pacientes a exame de alcoolemia, costuma registrar sinais de
embriaguez na ficha de atendimento do paciente no hospital (fls. 176).

Analisando o documento apresentado às fls. 14, não se constata
qualquer registro neste sentido. E certamente seria muito difícil, pois o acidente
ocorreu por volta das 06:20 h (fls. 27) e o atendimento se deu às 09:22 h, ou seja, três
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horas depois, sendo possível que o tempo decorrido dificulte a percepção do estado
etílico.

A testemunha Fátima Albuquerque, que trabalhava na boate em que o
autor compareceu no dia dos fatos, disse que o mesmo "estava embriagado para a
depoente 'pelo jeito que ele saiu do quadro'; (....) pelo jeito que o rapaz saiu da boate
a depoente supõe que ele estava embriagado" (fls. 342).

De sua vez, Elisette Cristina de Paulo, garota de programa que atendeu
o autor disse que ele "estava embriagado sendo que não ingeriu bebida alcoólica
enquanto estava com a depoente (...) no mesmo dia ficou sabendo que o rapaz havia
atropelado uma moça na BR e esta faleceu; (...) confirma que 'logo em seguida que
saiu da boate o rapaz saiu meio louco'; que o rapaz falou para a depoente que ele
havia saído de uma festa (...)" (fls. 343).

Conforme se colhe dos autos, num primeiro momento, o segurado
envolveu-se em uma colisão na saída da boate - sem que tivesse saído do carro para
conversar com o outro motorista envolvido no acidente, conforme declarações de fls.
356 - e, posteriormente, no acidente que ceifou a vida da moça referida nos autos,
tendo novamente se evadido do local. Neste segundo sinistro, o autor perdeu o
controle de seu veículo em uma curva, alegando ele que caiu em um buraco (fls. 173).

Segundo o apelado, as fotografias de fls. 18 "demonstram o estado da
pista e do acostamento no local do segundo acidente, que se encontrava como se vê
nas fotografias" (fls. 173).

Entretanto, após analisar minuciosamente as citadas fotos, além
daquelas encartadas às fls. 47 da apelação cível n. 2009.048646-5, não localizei
nenhum buraco ou defeito na pista que pudesse fazer com que um motorista
perdesse o controle de seu veículo.

Na verdade, a explicação para o acidente é uma só: o autor perdeu o
controle do automóvel porque conduzia seu carro embriagado e em velocidade
superior à permitida (50 km/h), pois do contrário teria conseguido vencer a curva
existente no local do evento fatídico.

Desconsiderar os forte elementos indiciários que apontam para a
embriaguez do autor é minimizar a inteligência, a capacidade de percepção e o
instinto dedutivo do julgador. A soma de indícios e circunstâncias, dês que
harmônicos e convincentes, não podem ser desprezados para balizar a dição do
direito nos litígios que não contam com testemunhos presenciais, máxime quando o
próprio agente envolvido age de modo contrário ao que ordinariamente era de se
esperar, contribuindo decisivamente para o reconhecimento da ebriedade que pesa
em seu desfavor.

Como se sabe, a direção em estado de embriaguez recebeu duríssimo
tratamento pelo Código de Trânsito Nacional, configurando manifesta infração
administrativa, conforme se extrai dos dizeres do art. 165 daquela Lei Específica, com
a redação vigente por ocasião dos fatos:
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"Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro
de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica.

Infração: gravíssima;
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - retenção do veículo até apresentação de condutor

habilitado e recolhimento do documento de habilitação."
Anote-se que atualmente, com a redação dada pela Lei nº 11.705/08,

sequer há limite tolerável. Aliás, o mesmo regramento estabele como crime conduzir
veículo em estado de embriaguez, conforme se infere das disposições do art. 306.

Destarte, se a condução de um veículo por motorista embriagado
configura infração administrativa e infração penal, soa razoável sustentar que a
mesma conduta não configura infração contratual-

Estimo que não.
Não desconheço, por óbvio, a orientação de alguns julgados, tanto do

STJ como deste Tribunal, reconhecendo em casos desse jaez, envolvendo a
cobrança do seguro, a necessidade da prova da embriaguez voluntária.

Foi esse, aliás, o argumento da Juíza de primeiro grau para afastar a
embriaguez como motivo para a negativa do pagamento do seguro.

Contudo, com a máxima concessão outorgada de quem sustenta o
contrário, a regra é a ingestão de bebida alcóolica de forma voluntária, espontânea.
As pessoas bebem conscientemente. Bebem porque querem e porque gostam de
beber. Jamais conheci alguém que tenha sido obrigado a beber. Não conheço a figura
do bêbado compulsório.

Esta questão, aliás, foi enfrentada pela lei penal, que reconhece a
hipótese de isenção de pena somente nas hipóteses de incapacidade de
entendimento ou de auto-governo decorrente da embriaguez fortuita ou oriunda de
força maior, que é justamente a exceção que confirma a regra.

Entretanto, "a embriaguez preordenada, a embriaguez voluntária e a
embriaguez culposa não eliminam, a capacidade de culpabilidade do agente e a
conduta por ele posta em prática, em estado de intoxicação aguda pelo álcool ou
substância equivalente, será punível." (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, Lições de
Direito Penal, A Nova Parte Geral, 1987, págs. 209/210)'" (ALBERTO SILVA
FRANCO et al, in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 158).

A lei vigente entre nós adotou, como se sabe, a teoria da actio libera in
causa, segundo a qual não deixa de ser imputável quem se pôs em situação de
inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja de forma dolosa ou culposa.

Portanto, segundo estimo, nas hipóteses de cobrança de seguro em que
o condutor ou o próprio segurado encontrava-se embriagado, o que deve ocorrer é a
inversão do ônus da prova. É o segurado quem deve provar que o estado de
embriaguez não foi voluntário. E mais do que isso: é ele, segurado, quem tem que
demonstrar que o estado etílico não foi determinante para o acidente. Fora dessas
hipóteses, não vejo como compelir as seguradoras a honrarem o contrato firmado,
que a exemplo do que ocorre com qualquer convenção bilateral, deve estar ornado
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pela boa fé dos contratantes, prevista, aliás, expressamente no art. 765 do Código
Civil, inserido no Capítulo que versa sobre o contrato de seguro.

Não se deve, pois, interpretar o contrato de seguro e o próprio Código
de Defesa do Consumidor com maniqueísmos, justo que o exercício da cidadania
pressupõe o respeito a ambos os contratantes e não apenas o reconhecimento de
direitos do usuário.

Logo, a limitação dos riscos, dês que estabelecida dentro dos preceitos
legais, não é abusiva ou extravagante, não devendo ser confundida com a disposição
contratual que exclui ou limita obrigação assumida, como ocorre, v.g., na hipótese do
plano de saúde que estabelece prazo de internação para atendimento de doença
coberta pela apólice ajustada.

O Manual do Segurado expressamente dispõe, na cláusula 6 - "PERDA
DE DIREITOS", que

"A Hannover International Seguros ficará isenta de quaisquer obrigações
decorrentes desta apólice nos seguintes casos:

(....)
d) o veículo estiver sendo conduzido por pessoa em estado de embriaguez ou

intoxicado por drogas, entorpecentes ou qualquer substância tóxica".
A aludida disposição restritiva dos riscos assumidos pela seguradora

não aberra contra a Lei Substantiva Civil, estando em consonância, também, com os
ditames do regramento consumerista.

Com efeito, o Código Civil é expresso ao dispor sobre a prefixação dos
riscos, conforme se extrai da redação do art. 757:

"Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados" (Sublinhei).

No mesmo norte se insere o art. 760:
"A apólice ou bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e

mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim da sua validade, o limite da
garantia e o prêmio devido, e quando for o caso, o nome do segurado e o do
beneficiário" (Sublinhei).

O Diploma Civil, como se sabe, não possui palavras ou expressões
inúteis e sem sentido, daí por que não há nenhuma ilegalidade nas cláusulas do
contrato de seguro, que adequadamente delimitaram os riscos cobertos e
objetivamente timbraram os eventos não garantidos.

Aliás, a cláusula acima transcrita não oferece nenhuma dificuldade de
interpretação, estando absolutamente afinada com os dizeres do art. 54, §4º, do
Código de Defesa do Consumidor:

"As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão." (Sublinhei).

Como se observa do documento que se encontra às fls. 75, a cláusula
ora em comento está encimada pela expressão "PERDA DE DIREITOS", escrita em
caixa alta e negrito, sendo o seu teor de nítido e ofuscante entendimento.

Nesse diapasão, não vejo como eclipsar a eficácia da cláusula
contratual que afasta a obrigação da seguradora de indenizar quando o acidente for
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cometido por pessoa dirigindo o veículo segurado em estado de embriaguez,
sobretudo se restar evidenciado, como ocorre no caso em liça, que o seu
comportamento foi decisivo para o evento.

A embriaguez, como se sabe, produz no agente uma perturbação
mental, liberando-o sem freios para a prática dos seus atos. O ébrio perde a
autocrítica, permanecendo com a mente obnubilada pelos efeitos do álcool, o que o
leva a desprezar a prudência e a restringir a perícia, tornando-se negligente para
tudo.

Diante deste panorama, acrescida da dinâmica descrita no boletim de
acidente de trânsito que se encontra nos autos, é possível admitir que a embriaguez
do autor/apelante não contribuiu para o evento-

É lógico que não.
Estivesse o autor/apelado sóbrio, com seus reflexos preservados, não

teria perdido o controle do veículo em uma curva.
A Corte Catarinense já decidiu neste sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM

ACIDENTE DE VEÍCULO - ACIDENTE DESENCADEADO POR COMPROVADA
EMBRIAGUEZ DO CAUSADOR DO ILÍCITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
SEGURADORA - NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO -
AGRAVAMENTO DO RISCO - INDENIZAÇÃO VEDADA - PRECEDENTES DA
CÂMARA - DENUNCIAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

A embriaguez do condutor, quando devidamente comprovada, configura
agravamento de risco e desobriga a seguradora do pagamento da indenização do
seguro contratado, ainda que o bem segurado esteja sendo conduzido por terceiro
estranho à relação contratual" (Grifei e sublinhei - Apelação Cível n. 2007.054810-9,
de Rio do Sul. Relator: Des. Fernando Carioni, julgado em 11.03.08).

No mesmo norte, de outros Tribunais:
1) "CLÁUSULA DE ISENÇÃO DA SEGURADORA POR CULPA GRAVE OU

DOLO DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. AGRAVAÇÃO DOS
RISCOS PELO SEGURADO. Configurada a culpa grave do segurado, pela
embriaguez, tendo ela dado causa ao acidente e havendo cláusula contratual
expressa de perda de direito, isenta-se a seguradora da responsabilidade de
indenizar. inteligência do artigo 1454 do Código Civil. precedentes jurisprudenciais
deste TJRS. APELAÇÃO DESPROVIDA." (Apelação Cível Nº 70007800287, Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cacildo de Andrade Xavier,
Julgado em 10/11/2004).

2) "SEGURO - TENDO CLÁUSULA EXPRESSA DESONERATIVA DE
PAGAMENTO NO CASO DE ESTAR O VEíCULO DIRIGIDO POR INABILITADO OU
EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, INCABíVEL É A INDENIZAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO." (Apelação Cível n.º 598180990, Relator Décio Antônio Erpen, desta
6º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS).

3) "APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANO. AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ.
PROVA. ART-1454 DO CÓDIGO CIVIL. PERDE O DIREITO AO SEGURO O
MOTORISTA QUE CAUSA ACIDENTE EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, ESTADO
ESTE REGISTRADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELO MÉDICO QUE O
ATENDEU E INDEFERÍVEL DE ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS
ANTECEDENTES E EXTEMPORÂNEOS AO EVENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA."

Gabinete Des. Subst. Jorge Luis Costa Beber



(Apelação Cível, n.º 598257160, Relator Antonio Janyr Dall'Agnol Júnior, 6ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do RS).

4) "SEGURO DE DANO. AUTOMOVEL. MOTORISTA EMBRIAGADO.
PERDA DO DIREITO. NÃO FAZ JUS AO VALOR DO SEGURO SUCESSORA DE
MOTORISTA QUE, EMBRIAGADO, DIRIGIA AUTOMÓVEL DE TERCEIRO, POR
INEGÁVEL QUE, NOS TERMOS DA LEI E DO CONTRATO, FEZ
VOLUNTARIAMENTE ROMPER COM A COBERTURA QUE LHE BENEFICIARIA
NÃO FORA A CIRCUNSTÂNCIA. APELAÇÃO PROVIDA POR MAIORIA". (Grifei e
sublinhei - Apelação Cível Nº 598346963, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior, Julgado em 05/05/1999).

5) "Indenizatória. Acidente com motocicleta. Morte do condutor. Seguro.
Embriaguez. Exclusão. Nexo causal. prova. o inquérito policial que apurou o acidente
teve deferido o pedido de arquivamento feito pelo MP, sob a alegação de ausência
de culpa do outro motorista, então indiciado, por regularmente parado no ponto de
ônibus, ocasião em que foi abalroado pelo motociclista marido e pai das autoras que
trafegava com 14,0dg de álcool por litro de sangue, o que atesta o nexo causal entre
a embriaguez e o evento, incidindo a cláusula de exclusão contratual, esta não
abusiva. Sentença de procedência alterada. Apelação provida." (TJRGS - 2ª Câmara
Especial Cível - Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório - Apelação cível nº
70003829611 - data do julgamento 08/05/2003).

6) "Apelação cível. Ação de cobrança. Acidente de trânsito. Motorista do
veículo segurado em estado de embriagues alcoólica. Agravamento do risco.
Perda do seguro. Cobertura indevida. Precedentes, Indenização pretendida por
beneficiária, pela morte do irmão que conduzia o veículo segurado em estado de
embriaguês alcoólica, vindo a invadir a contramão de direção, chocando-se
frontalmente com caminhão que trafegava em sentido contrário. O comportamento
deliberado que agrava o risco, em desrespeito ao art. 1454 do Código civil
Brasileiro, que impõe a obrigação de evitar o aumento dos riscos, impõe a
perda do seguro, excluindo o dever de cobertura pelo sinistro. Rejeitada a
preliminar, proveram o apelo. Unânime." (Grifei e sublinhei - TJRGS - 14ª Câmara
Cível - Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos. Apelação cível nº 197153646 -
data do julgamento 07/10/1998).

Infelizmente, todos os dias, presenciamos jovens, pais de famílias, gente
de todas as idades, terem suas vidas ceifadas ou seus corpos mutilados por
verdadeiros "gênios", que vivem dentro de uma garrafa, e depois se arvoram a
conduzir um veículo, sem a mínima preocupação com as consequências que poderão
advir de tal conduta.

Até quando continuaremos sendo lenientes com esta versão de que,
para afastar a obrigação do seguro, há que se provar que o borracho agiu de forma
voluntária-

Assim fica muito fácil. Bebo porque sei que se causar um dano o seguro
que contratei arcará com o prejuízo.

Até quando-
Somos nós, que dirigimos corretamente, que não nos embriagamos para

conduzir nossos veículos, que acabamos pagando o seguro cada vez mais caro por
conta de pessoas que agem justamente em sentido inverso, agravando os cálculos
das seguradoras de uma forma geral.
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Com renovada vênia dos que sustentam o contrário, encontro
insuperáveis dificuldades para perseverar nessa tese da prova da embriaguez
voluntária para viabilizar o agravamento do risco. E não me atemoriza o peso da
afirmação, ainda que não se possa descartar que ninguém, nem mesmo esse relator,
esteja livre de agir de forma equivocada, tanto quanto agiu o demandante. Todavia,
na função de julgar, não devo procurar absolver os erros dos outros para algum dia,
quiçá, poder justificar os meus.

Assim, tendo a ré/apelante comprovado que o condutor do veículo
segurado estava embriagado, sendo inconteste ter sido ele o único responsável pelo
sinistro, não há como negar que sua conduta agravou sobremaneira os riscos de
avarias no bem objeto do seguro contratado.

Por tudo que foi dito, parece-me, insofismavelmente, que um motorista
embriagado aumenta em muito as possibilidades de ocorrência de um acidente, como
de fato acabou ocorrendo, exasperando os riscos de modo a desnaturar a própria
álea caracterizadora do contrato de seguro, justo que transformará (como
efetivamente transformou) em fato concreto uma mera probabilidade, influenciando,
assim, na própria aferição do valor do prêmio.

Voto, pois, pelo provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido
formulado na petição inicial, sujeitando o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, ex vi do art. 20, §4º,
do CPC.
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