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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.  CONTRATO  DE  ALUGUEL DE
VEÍCULO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR PREPOSTO
DA  EMPRESA  LOCATÁRIA.  DANOS
COMPROVADOS.  DEVER  DE  RESTITUIR  A
COISA NO  ESTADO  EM  QUE  A RECEBEU.
CONSERTO  DO  BEM. RESPONSABILIDADE
DA  LOCATÁRIA.  LUCROS  CESSANTES
COMPROVADOS.  DEVER  DE  INDENIZAR
EVIDENCIADO.  MINORAÇÃO.  DESCABI-
MENTO.  HONORÁRIOS  MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

– Conforme dispõe  o  artigo  569,  inciso  IV,  do
referido  diploma  legal,  o  locatário  é  obrigado  a
restituir a coisa, ao fim da locação, no estado em que
a  recebeu,  salvas  as  deteriorações  naturais  ao  uso
regular.

– Evidenciado nos autos que o veículo objeto do
contrato  de  locação  fora  avariado  em  virtude  de
conduta  atribuída  à  apelante/locatária,  merece  ser
mantida a sentença no ponto em que determina que a
promovida proceda ao conserto do bem.

-  O  lucro  cessante  corresponde  a  perda  do  ganho
esperável,  a  frustração  da  expectativa  de  lucro,
configurando  a  diminuição  potencial  no  patrimônio
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da  vítima.  In  casu,  resta  inconteste  que  o  acidente
ocasionado  pelo  preposto  da  empresa  inutilizou  o
bem, privando o autor de obter ganhos com a locação
do veículo, que eram certos e decorrentes do contrato
firmado entre as partes.

-  Devidamente  demonstrados  os  prejuízos  materiais
invocados  pelo  demandante,  cabível  a  fixação  de
verba indenizatória em seu favor a este título.

-  Tendo  o  quantum arbitrado  a  título  de  lucros
cessando sido  razoavelmente mensurado e fixado na
sentença impugnada, não há que se cogitar a redução
do valor em sede de apelação. 

- Considerando  a  natureza  da  causa,  o  trabalho
realizado  pelo  patrono  e  o  tempo exigido  para  o
serviço,  entendo que a verba a título de honorários
fora  fixada  em  valor  condizente  com  princípio  da
equidade e da razoabilidade.

- Apelo desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime. 

Trata-se de Apelação Cível (fls. 144/149) interposta pela Light
Engenharia e Comércio LTDA, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de
Direito  da  2ª  Vara  Cível  de  Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação de Fazer com pedido de Restituição e Cobrança de Valores
ajuizada por Fábio Amorim de Sousa.

Na  exordial,  o  promovente  narrou,  em  síntese,  que  firmara
contrato de locação de veículo com a parte promovida, em janeiro de 2013,
por  meio  do  qual  se  comprometeu  a  ceder  à  empresa  ré  o  uso  de  uma
caminhoneta  D20,  marca  Chevrolet,  cor  verde,  ano  1994,  cujo  valor  do
aluguel era de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aduziu  que  muito  embora  fosse  da  promovida  a
responsabilidade  pelos  reparos  a  serem  realizados  no  veículo,  nas  duas
ocasiões em que este apresentou defeitos, os consertos foram adimplidos em
sua inteireza pelo autor.

Informou, por oportuno, que no dia 07 de julho de 2013, um
preposto da requerida, que conduzia o veículo objeto da avença, envolveu-se
em um acidente de trânsito, ocasionando avarias no bem, cujo conserto fora
orçado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Neste  contexto,  asseverou  que  a  ré  se  negou  a  proceder  à
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recuperação  do  automóvel,  bem  como  a  adimplir  com  o  pagamento  dos
alugueis dos meses de agosto, setembro e outubro de 2013 e vincendos.

Por fim, pugnou pela condenação da demandada: (a) a ressarcir
os valores gastos com os reparos efetuados durante a vigência do contrato; (b)
a realizar o conserto do bem e, (c) ao pagamento  dos alugueis referentes aos
meses  de agosto, setembro e outubro de 2013, além dos vincendos.

Sentenciando  o  feito  (fls.137/142),  o  magistrado  primevo
julgou a demanda parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“À luz do exposto, com supedâneo no que dos autos
consta  e,  respaldado  em  princípios  de  direito
aplicáveis  à  espécie,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  os  pedidos  para  DETERMINAR
que  a  promovida  proceda  imediatamente  com  o
conserto  do  veículo  do  autor,  reparando  os  danos
causados pelo acidente descrito nos autos, levando-
se em consideração o menor orçamento e a condição
atual  do  veículo,  dado  que  vem  sofrendo
deterioração desde 2013.
Condeno  a  ré  também  ao  pagamento  dos  lucros
cessantes,  estabelecidos  em  R$  1.000,00  (um  mil
reais) por mês, incidentes desde agosto de 2013 ate a
data de entrega do veículo devidamente consertado e
restaurado, com correção monetária desde agosto de
2013 e  juros  de mora de  1% ao mês  a contar  da
citação inicial.
Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil
reais),  que  deverão  ser  reciprocamente  suportados
na proporção de 70% (setenta por cento) pela parte
promovida  e  30%  (trinta  por  cento)  pela  parte
promovente, cuja cobrança a esta ficará suspensa em
face da gratuidade processual concedida, nos termos
do art. 12 da Lei n. 1.060/1950”.

Irresignada,  a  promovida  interpôs  a  presente  apelação  (fls.
144/149), sustentando, em resumo, que a responsabilidade pela manutenção do
veículo sem condições de uso pertence ao locador e não ao locatário, razão
pela qual assevera inexistir obrigação da empresa em arcar com o pagamento
de indenização pelos lucros cessantes, bem como em realizar o conserto do
bem avariado. 

Insurge-se,  ainda,  quanto  ao  valor  fixado  a  título  de  lucros
cessantes,  pugnando pela  sua  minoração,  tendo em vista  que  o magistrado
sentenciante não levou em consideração, para feitura dos cálculos, a quantia
gasta pelo locador com a manutenção do veículo.

Por  fim, impugna  o  quantum dos  honorários  advocatícios
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sucumbenciais fixados pelo magistrado sentenciante, por entender que o valor
arbitrado não estaria condizente com a complexidade da demanda.

Neste  ínterim,  pugna  pelo  provimento  da  apelação,  com  a
reforma da decisão vergastada, para que seja julgada improcedente a ação ou,
caso não seja este o entendimento, para que seja reduzido o valor dos lucros
cessantes fixados, bem como minorado o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios.

A parte recorrida ofertou contrarrazões, às fls. 155/158.

Remetidos  os  autos  à  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  esta
pugnou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória,  ante  a
ausência do interesse público primário hábil a ensejar a intervenção obrigatória
do Órgão Ministerial (fls. 162/165).    
  

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  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 responsabilidade pelos danos causados pelo locador

Ao que se extrai dos autos, os litigantes firmaram contrato de
locação de veículo, onde o autor figurou como locador, e a empresa apelante
como locatária. 

Pois bem.

Em se tratando de locação de bem móvel, as regras aplicáveis
são as contidas no Código Civil.

Nesse  passo,  conforme  dispõe  o  artigo  569,  inciso  IV,  do
referido diploma legal, o locatário é obrigado a restituir a coisa, ao fim da
locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso
regular. 

Sobre o tema, leciona Nelson Rosenvald:

“Por fim, o inciso IV caracteriza a obrigação última
do locatário: restituir a coisa locada no estado em
que a recebeu. Caso não se devolva a coisa, a posse
se  converte  de  justa  a  injusta  pelo  vício  da
precariedade  (art.  1.200  do  CC),  legitimando  o
ajuizamento  de  ação  de  reintegração  de  posse.
Outrossim, não basta a restituição em si, mas que a
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coisa  mantenha  dentro  do  possível  as  suas
características,  caso  contrário  o  locador  será
indenização pelos prejuízos decorrentes da conduta
negligente ou dolosa do locatário, excetuando-se os
prejuízos  provenientes  do  próprio  desgaste  normal
da coisa. Em vez de perquirir perdas e danos, podem
as partes ajustá-los previamente por cláusula penal
(art.  411 do CC),  dispensando a quantificação dos
prejuízos.”
(In Código  Civil  Comentado,  Doutrina  e
Jurisprudência,  4ª  Edição,  revisada  e  atualizada,
Coordenador  Ministro  Cezar  Peluso,  São  Paulo,
Editora Manole: 2010, p. 609) 

Na  hipótese  vertente,  resta  incontroverso  nos  autos  que  o
veículo objeto da demanda sofreu diversas avarias após o acidente ocorrido ao
tempo em que se encontrava em poder da apelante.

Ademais, no momento do abalroamento, a caminhoneta estava
sendo conduzida pelo funcionário da recorrente, Sr. Rosenildo Juvino Gomes,
consoante se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito, às fls. 34/38. Além
disso,  em  seu  testemunho,  prestado  às  fls.  128,  o  condutor  informou  ter
utilizado o veículo para levar refeições aos funcionários da empresa, o que
demonstra  de  forma  inconteste  que  o  referido  se  encontrava  a  serviço  da
apelante.

Nesse  passo,  consoante  estatuído  no  art.  932,  inciso  II,  do
Código Civil, cabe ao empregador a reparação civil dos atos praticados por
seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho que lhes competir.

Cabe  asseverar  que  a  responsabilidade  da  empresa  em arcar
com  os  danos  ocasionados  ao  locador  somente  poderia  ser  afastada  caso
comprovada a ocorrência de alguma hipótese excludente da responsabilidade
civil, o que não se verificou no caso em comento.

Diante  disso,  o  reconhecimento  da  responsabilidade  da  ré-
apelante pela ocorrência do evento danoso é medida que se impõe, devendo
ser mantida a sentença no ponto em que determina que a promovida arque
com todas as despesas necessárias ao conserto do veículo, ocasionadas pela
colisão retratada nos autos.

- Dos Lucros Cessantes

Faz-se oportuno destacar que o lucro cessante corresponde a
perda do ganho esperável, a frustração da expectativa de lucro, configurando a
diminuição potencial no patrimônio da vítima. 

Para Sérgio Cavalieri, “o lucro cessante pode decorrer não só
da paralisação  da  atividade  lucrativa  ou produtiva  da  vítima,  como,  por
exemplo,  a cessação de rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua
profissão,  como,  também,  da  frustração  daquilo  que  era  razoavelmente
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esperado”. (FILHO, Sergio Cavalieri.  Programa de Responsabilidade Civil.
São Paulo: Malheiros, 2000, 97).

Vale  também registrar  que o lucro cessante  não se  presume,
nem  pode  ser  imaginário,  de  forma  que  o  autor  deve  demonstrar  o  real
prejuízo  financeiro  suportado,  trazendo  provas  concretas  aos  autos,  não
bastando meras alegações.  “O não-atendimento do ônus de provar coloca a
parte  em  desvantajosa  posição  para  a  obtenção  do  ganho  de  causa.  A
produção  probatória,  no  tempo  e  na  forma  prescrita  em  lei,  é  ônus  da
condição de parte”  (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,  In
Código de Processo Civil Comentado).

In casu, resta inconteste que o acidente do veículo, ocasionado
pelo preposto da empresa, acarretou a cessação de sua única atividade – tendo
em  vista  encontra-se  desempregado  –  privando-o  de  obter  ganhos  com  a
locação do veículo, que eram certos e decorrentes do contrato firmado entre as
partes.

De tal modo, como bem pontuou o juízo singular, o autor se
desincumbiu do ônus de provar suas alegações, conforme preceitua o art. 333,
I,  do  Código  de  Processo  Civil,  posto  que  os  lucros  cessantes  restaram
plenamente evidenciados pelo documento de fls. 19, que informa o valor da
locação pago pela demandada ao demandante pela utilização do bem. 

Neste  diapasão,  devidamente  demonstrados  os  prejuízos
materiais invocados pelo demandante, cabível a fixação de verba indenizatória
em seu favor a este título.

O referido entendimento está  de acordo com a jurisprudência
pátria, senão vejamos:

“DIREITO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
DANO  MATERIAL.  VEÍCULO.  ABALROAMENTO
LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO.
I - Havendo comprovação de que o autor deixou de
lucrar em razão da privação de seu veículo causada
por ato imputável à parte ré, é devida a indenização
a  título  de  lucros  cessantes  no  montante
correspondente  ao  prejuízo  cumpridamente
demonstrado.
II - Deu-se provimento ao recurso.”
(TJDFT,  Acórdão  n.806745,  20110910248360APC,
Relator:  JOSÉ DIVINO  DE OLIVEIRA,  6ª  Turma
Cível, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no
DJE: 29/07/2014. Pág.: 291)

“DIREITO  CIVIL.  DANO  MATERIAL.  RELAÇÃO
DE  CONSUMO.  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA  DO  REQUISITO  DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.  DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.  INDENIZAÇÃO  DE  DANOS
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MATERIAIS  E  LUCROS  CESSANTES.  VALOR
FIXADO  EM  SENTENÇA.  REDUÇÃO.  NÃO
CABIMENTO.
1.Cabível a indenização por danos materiais e por
lucros  cessantes,  nos  casos  em que o locatário  de
veículo automotor deixa de restituir o bem ao final
do  contrato,  sobretudo  quando  foram  constatadas
inúmeras  avarias  decorrentes  do  abandono  do
automóvel em local diverso do que fora pactuado.
[...]
4.Recurso  de  Apelação  conhecido  e  não  provido.
(TJDFT,  Acórdão  n.349387,  20070110239750APC,
Relator:  NÍDIA  CORRÊA  LIMA,  Revisor:
HUMBERTO  ADJUTO  ULHÔA,  3ª  Turma  Cível,
Data de Julgamento: 25/03/2009, Publicado no DJE:
13/04/2009. Pág.:111)

No mesmo norte, quanto ao pleito de minoração do  quantum
outorgado a título de lucros cessantes, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso  porque,  ao  contrário  do  que  fazer  crer  a  recorrente,  as
despesas com a manutenção do veículo jamais poderiam integrar os cálculos
dos lucros cessantes, posto que a ocorrência do referido dispêndio não pode
ser  considerada  como  certa,  mas  apenas  como  possível.  Ou  seja,  seria
impossível afirmar que o promovente iria, efetivamente, privar-se de parte de
seu  patrimônio  para  efetuar  reparos  no  bem,  durante  o  período em que  a
caminhoneta restou inutilizada em razão do acidente.

Sendo  assim,  ao  meu  sentir,  os  prejuízos  do  apelado  foram
razoavelmente mensurados e fixados na sentença impugnada, razão pela qual
o pleito de mitigação da condenação arbitrada pelo Juiz  a quo não merece
prosperar.

Por fim, cabe analisar o pedido de redução do valor da verba
honorária, ante a alegação de que o Magistrado singular não a teria arbitrado
de forma equitativa.

Neste  contexto,  cumpre  ressaltar  que  para  fixação  da  verba
honorária, deve o magistrado considerar o grau de zelo do profissional, o lugar
da  prestação  do  serviço,  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Além disso,
quando existente condenação em valor certo a apreciação do juiz terá como
parâmetros o percentual mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação.

 Assim dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 20, §
3º:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as  despesas  que antecipou e os  honorários
advocatícios.  Esta  verba  honorária  será  devida,
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também, nos casos em que o advogado funcionar em
causa própria. 
(…)
§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o local de prestação do serviço; e 
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios para Fixação dos Honorários. São objetivos
e  devem  ser  advogado,  a  competência  com  que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade  da  causa,  o  tempo  despendido  pelo
causídico  desde  o  início até  o término da ação,  são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas
em  consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado”  (Código de  Processo  Civil
Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 379).

Assim, levando-se em consideração as alíneas do §3º do art. 20
do CPC, que se referem ao grau de zelo do profissional; ao lugar da prestação
do serviço; à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo
advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, entendo como adequado o
valor fixado na sentença objurgada.

Isso  porque,  diante  da  sucumbência  recíproca  e  expressa
determinação legal acerca da compensação de honorários em tais casos (art. 21
do CPC), vislumbro que o montante real devido pela apelante ao patrono da
parte  adversa  perfaz  a  quantia  de  R$ 2.000,00  (dois  mil  reais),  valor  que
considero condizente com os parâmetros fixados pelo supracitado dispositivo
processual, não havendo que se falar em redução, portanto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
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Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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