
Apelação Cível n. 2006.018809-6, de Blumenau
Relator: Juiz Rodrigo Collaço

RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO - ACIDENTE DE
TRÂNSITO QUE RESULTA EM ÓBITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA
AJUIZADA POR DESCENDENTES DE PASSAGEIRA DE ÔNIBUS
FALECIDA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA PELA
EMPRESA DE TRANSPORTES - APÓLICE COM CLÁUSULA
EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO INDEVIDO - SÚMULA
402 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APELO PROVIDO

"'O dano pessoal resulta da ofensa aos direitos da pessoa e
compreende o dano moral em sentido estrito. Sendo assim, o seguro
por dano pessoal inclui o dano moral' (REsp n.º 153.837, Min. Ruy
Rosado de Aguiar). No entanto, 'quando a apólice limitar ou
particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o
segurador' (CC/16, art. 1.460)" (AC n. 2005.017518-2, rel. Des.
Newton Trisotto, j. 6.9.2005).

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos
morais, salvo cláusula expressa de exclusão" (Súmula 402 do STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2006.018809-6, da Comarca de Blumenau (2ª Vara Cível), em que é apelante HDI
Seguros S/A, e apelados Gionei Costa e outros:

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Público, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Custas na forma da lei.

RELATÓRIO

Gionei Costa, Gilberto Costa, Gilmar Feltz e Silvia Costa propuseram ação
de indenização em face de Auto Viação Catarinense Ltda., alegando, em síntese, que no
dia 26.4.2004, próximo à cidade de Apiúna, um ônibus de propriedade da empresa ré



fora abalroado por outro veículo que seguia em sentido oposto. Sustentaram que, em
razão desse sinistro, a sua genitora, que era passageira do ônibus da empresa de
transportes, veio a falecer. Pleitearam, assim, a condenação da demandada ao
pagamento de indenização por danos morais. Juntaram documentos (fls. 32/45).

Na resposta (fls. 79/97), a ré requereu a litisdenunciação da empresa
Hanover Internacional Seguros, o que restou deferido (fl. 63).

Ofertada a contestação pela litisdenunciada às fls. 238/255.
Por sentença (fls. 290/306), o MM. Juiz julgou procedente o pedido,

condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de
indenização pelos danos morais, sendo 1/4 desse valor para cada autor, bem como ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15%
sobre o valor da condenação. Outrossim, condenou a litisdenunciada a ressarcir a
litisdenunciante no limite da apólice, bem como em verba honorária em relação à lide
secundária, o qual arbitrou em 15% sobre o valor limite da apólice.

Irresignada, apelou a seguradora, aduzindo, em síntese, não haver no
contrato previsão de cobertura securitária para danos morais.

Contrarrazões às fls. 337/346 e 347/355.
Com a ascensão dos autos a esta Corte, em razão do despacho de fls.

372/377 foram redistribuídos a esta Câmara de Direito Público, nos ter mos do art. 3º do
Ato Regimental 41/00 com a redação do AR 93/08.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação do Exmo. Dr.
Mário Gemin, deixou de se pronunciar acerca do mérito recursal ante a ausência de
interesse público no feito (fl. 380).

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por HDI Seguros S.A., nova
denominação social da litisdenunciada Hannover Internacional Seguros S.A., com o
desiderato de reformar a sentença que, ao julgar procedente o pedido indenizatório,
acolheu a tese da litisdenunciante Auto Viação Catarinense Ltda. de que o contrato de
seguro daria azo à cobertura dos danos morais verificados até o limite da apólice.

A seguradora objetiva, em síntese, o reconhecimento de sua
irresponsabilidade pela cobertura do sinistro no que toca aos danos morais verificados, e
para tanto aduz que, conquanto o contrato de seguro ajustado com a empresa
transportadora preveja a cobertura para danos materiais e pessoais, excluiu
expressamente a indenização a títulos de danos morais. Sustenta "que se fosse da
vontade da seguradora, poderia esta ter contratado a cobertura específica para
reembolso por eventuais danos morais advindos a passageiros o que, porém, não
ocorreu e, portanto, não seria justo contemplá-la com garantia não contratada (danos
morais), em detrimento àqueles segurados (princípio do mutualismo) que contratam a
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garantia e pagam um prêmio adicional por isso" (fl. 318).
Quanto ao tema, cabe reconhecer a existência de inúmeros arestos,

inclusive deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a apontar como escorreita a
premissa utilizada pelo douto sentenciante de que "a alegação da litisdenunciada acerca
da cobertura apenas para danos materiais e pessoais não merece acolhida, pois sabe-se
que os danos morais fazem parte daqueles últimos" (fl. 302). Com efeito, há muito
prevalece o entendimento de que "o dano pessoal resulta da ofensa aos direitos da
pessoa e compreende o dano moral em sentido estrito. Sendo assim, o seguro por dano
pessoal inclui o dano moral" (REsp n. 153.837, rel. Min. Ruy Rosado Aguiar, j.
10.12.1997).

Ocorre que o caso ora em exame não se enquadra exatamente nas outras
tantas situações à época apresentadas ao Judiciário e que deram ensejo aos
precedentes naquele sentido, pois não se pode ignorar que, no contrato em voga, existe
disposições a diferenciar os danos pessoais e morais, com exclusão expressa de
cobertura quanto aos últimos.

Assim, diz-se que a conclusão utilizada na sentença "sofreu leve
modificação recentemente, pois, se antes as seguradoras não disponibilizavam ao
segurado a cobertura específica dos danos morais, hoje em dia esta previsão é apenas
mais uma opção apresentada ao contratante, que tem o arbítrio de escolher os itens que
lhe interessam na contratação do seguro. Logo, nos contratos atuais, em vez de o
segurado limitar-se às coberturas dos danos materiais e pessoais ou corporais, como
ocorria em passado recente, toca-lhe, escolher os itens que mais lhe interessam,
estando à sua disposição também a cobertura dos danos morais, sabendo que, quanto
mais abrangente for a apólice, maior será o valor do prêmio a ser pago à empresa
seguradora" (AC n. 2007.058823-7, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 13.11.2009).

Enfim, observa-se da apólice de seguro (cujas cópias repousam às fls.
257/275) que o contrato sub examine não só limitou a obrigação da seguradora em
indenizar os danos de natureza material e pessoal nos quais a segurada seja
responsável, como também dispôs expressamente em sua cláusula de n. 7, letra 't', que
esse dever não incluía "as indenizações por danos morais e estéticos, decorrentes de
acidente, no qual o segurado esteja obrigado a pagar, seja eles provenientes de ação
judicial, ou extrajudicial, bem como, nos casos de acordo amigável, salvo se contratada a
cobertura específica, exclusivamente nos casos de danos morais" (fl. 261).

A previsão, ao contrário do que tentam fazer crer a litisdenunciante, tem o
condão de afastar a obrigação da seguradora em indenizá-la quando sua condenação
for, como é in casu, de natureza moral. Isso porque, muito embora seja incontroversa a
existência de uma avença entre os réus (litisdenunciante e a litisdenunciada), "é
entendimento cristalizado na jurisprudência que se o contrato de seguro prevê
indenização por danos pessoais deve a seguradora ressarcir o segurado pelos danos de
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ordem moral, respeitando os limites da apólice, visto que o dano extrapatrimonial
psíquico é espécie do gênero dano pessoal. Contudo, havendo expressa exclusão na
apólice de cobertura para danos morais, não pode a seguradora ser obrigada a ressarcir
aquilo a que não se obrigou" (AC. n. 2007.048748-5, rel. Des. Henry Petry Junior, j.
4.11.2008).

No Superior Tribunal de Justiça a exegese de que não se consideram os
danos morais como espécie de dano pessoal sempre que houver cláusula expressa na
apólice excluindo a cobertura daqueles é amplamente aceita, tanto que o enunciado da
recente Súmula 402, de 24.11.2009, recomenda que "o contrato de seguro por danos
pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão".

Essa orientação amolda-se ao caso sub examine, haja vista que, não
obstante o ilustre prolator da sentença tenha reconhecido na hipótese que "a alegação
da litisdenunciada acerca da cobertura para danos materiais e pessoais não merece ser
acolhida, pois, sabe-se os danos morais fazem parte daquele" (fl. 302), a apólice de fls.
257/275 destes autos revela, ao revés, que, no momento da contratação a empresa de
transportes, talvez buscando pagar um prêmio menor, optou por não contratar a
cobertura dos danos morais. Tanto é verdade que o ressarcimento por abalos dessa
natureza encontra-se discriminado entre aqueles eventos não cobertos pelo aludido
seguro (cláusula de n. 7) .

Desse modo, assiste razão a recorrente quando assevera que "não seria
justo contemplá-la com garantia não contratada".

Afora isso, não se pode olvidar que o art. 1.460 do Código Civil prescreve
que, "quando a apólice limitar ou particularizar os riscos do seguro, não responderá por
outros o segurador". É da jurisprudência desta Corte:

"CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DECORRENTE DE DOENÇA.
COBERTURA NÃO PREVISTA NA AVENÇA SECURITÁRIA. CONTRATO QUE
PREVIA SOMENTE A INDENIZAÇÃO PARA O CASO DE MORTE OU INVALIDEZ POR
ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 1.460 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RECURSO DESPROVIDO.

Não responde o segurador por riscos não previstos no seguro se a apólice e a
proposta de adesão da avença limitam ou particularizam a extensão da cobertura do
contrato" (AC n. 2007.029428-2, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 16.8.2007).

"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO
CONDUTOR DO VEÍCULO PERTENCE AO MUNICÍPIO DEMONTRADA - DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

[...]
'O dano pessoal resulta da ofensa aos direitos da pessoa e compreende o dano

moral em sentido estrito. Sendo assim, o seguro por dano pessoal inclui o dano moral'
(REsp n.º 153.837, Min. Ruy Rosado de Aguiar). No entanto, 'quando a apólice limitar ou
particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o segurador' (CC/16, art.
1.460)" (AC n. 2005.017518-2, rel. Des. Newton Trisotto, j. 6.9.2005).
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Por essas razões, merece guarida a pretensão recursal da seguradora, pelo
que o voto é pelo provimento do recurso no sentido de julgar improcedente o pedido
formulado na lide secundária, com a condenação da litisdenunciante às despesas
respectivas, fixados os honorários advocatícios, considerados a complexidade e o tempo
despendido com a causa e o trabalho realizado, em 10% (dez por cento) sobre o valor de
que a ré almejada ser ressarcida (cálculo sobre a condenação, no limite da apólice).

DECISÃO

Nos termos do voto do relator, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
O julgamento, realizado no dia 22 de julho de 2010, foi presidido pelo

Excelentíssimo Senhor Desembargador José Volpato de Souza, com voto, e dele
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jaime Ramos.

Pela douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se o Excelentíssimo
senhor doutor Mário Gemin.

Florianópolis, 23 de julho de 2010
Rodrigo Collaço

RELATOR
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