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APELAÇÃO  CÍVEL.  PEDIDO DE MAJORAÇÃO  DA
INDENIZAÇÃO  MORAL.  POSSIBILIDADE.   PRECE-
DENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA.   PROVIMENTO DA IRRESIGNA-
ÇÃO APELATÓRIA.

- Cabível a indenização moral para reparar os prejuízos
suportados  pelo  consumidor  e,  principalmente,  inibir
novas e similares condutas por parte da empresa ofen-
sora.

- O pleito de majoração da indenização por danos mo-
rais deve ser acolhido quando o valor fixado em primei-
ra instância se mostra insuficiente para recompensar o
abalo moral suportado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Adelson de Medeiros Fernandes, devidamente qualificado nos autos,

moveu Ação de Indenização por Danos Morais contra Spazzio Promoções Cul-

turais e Turismo S/A,  igualmente identificado, alegando que foi vítima de um aci-

dente  ocorrido  durante  o  desfile  de  um bloco  de  carnaval  fora  de  época,  cau-

sando-lhe danos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.
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Alfim, pugnou pela condenação do promovido ao pagamento de indenização

por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Com o advento da sentença (fls. 92/96), o julgador a quo decidiu pela proce-

dência parcial do pedido, condenando o demandado,  a título de ofensa psíquica, na im-

portância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado com o decisum, o promovente manejou recurso apelatório de

fls. 98/102, pleiteando, tão somente, a majoração do dano moral.   

Contrarrazões apresentadas às fls. 106/107.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o

caso de ofertar parecer, em virtude da ausência de interesse público na demanda, confor-

me cota de fls. 115/116.

É o relatório.

VOTO

O objeto da presente súplica, apresentada às fls. 99/103, está concentrado,

em síntese, na reforma do julgado com relação a majoração do ressarcimento extrapatri -

monial.

Acerca do tema, é importante destacar que os critérios utilizados para a apli -

cação da verba compensatória moral devem estar de acordo com a melhor orientação

doutrinária e jurisprudencial que versa sobre a matéria.

Segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas, incumbe ao Magistrado

arbitrar a indenização por danos extrapatrimoniais mediante a observação das peculiari -

dades do caso concreto, mensurando as condições financeiras do ofensor e a situação da

vítima, de modo que a reparação não se torne fonte de enriquecimento sem causa.
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No caso em disceptação, uma parte móvel de um trio elétrico despencou na

cabeça do apelante (fls. 23), em pleno andamento do desfile de bloco de carnaval fora de

época, vindo a causar inúmeros transtornos, vez que submetido a doloroso procedimento

médico, o que lhe resultou privações no exercício de sua vida social, vendo-se prejudica-

do, dadas às deletérias e definitivas sequelas no bem maior do ser humano, a sua saúde,

o que, sem titubear, maculou-lhe profundamente o estado psicológico.

Portanto, in casu, a quantia indenizatória não pode ser inexpressiva, a ponto

de não atender aos fins a que se propõe, ou seja, compensar a vítima e inibir a repetição

da conduta ilícita pelo agressor.

Nesse esteio, tem a jurisprudência procurado estabelecer parâmetros para

auxiliar o Juiz em tão árdua missão, colhendo-se os seguintes precedentes:

O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade,  não podendo ser irrisório,
tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função
reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta
lesiva. (STJ, AgRg no AI n. 1.259.457/RJ, rel. Min. Humberto Mar-
tins, j. em 13.4.2010).

[...] tem-se fixado o quantum indenizatório de acordo com as pe-
culiaridades de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo:
a malícia, o dolo ou o grau de culpa daquele que causou o dano;
as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas;  os
antecedentes  pessoais  de  honorabilidade  e  confiabilidade  do
ofendido; a intensidade do sofrimento psicológico; a finalidade ad-
monitória da sanção, para que a prática do ato ilícito não se repi-
ta; e o bom senso, para que a indenização não seja extremamen-
te gravosa, a ponto de gerar um enriquecimento sem causa ao
ofendido, nem irrisória, que não lhe propicie uma compensação
para minimizar os efeitos da violação ao bem jurídico. (TJSC, AC
n. 2012.050604-2, rela. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j.
em 23.10.2012).

Dessa forma, verifica-se que a fixação do importe indenizatório a título de

danos morais, atendendo às peculiaridades do caso concreto, levará em conta os critérios

de proporcionalidade e razoabilidade, com observância das condições do ofensor e do

bem jurídico tutelado. Além disso, deve-se atentar às suas feições punitiva, reparatória e
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preventiva, não devendo ser excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa ao

beneficiário, nem irrisório, sob pena de se tornar inócuo.

Assim, majoro a verba para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se

mostra em consonância com os vetores jurisprudenciais de arbitramento de dano moral,

em especial ao tripé, punição-reparação-prevenção, adequando-se à hipótese dos autos.

Pelas razões acima expostas,  PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO DO

AUTOR,  majorando o  valor  indenizatório  para  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  man-

tendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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