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APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000215-95.2013.815.0981.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Queimadas.
Apelante : Sílvio de Oliveira Barbosa.
Advogado : Henrique Douglas Jucá Pereira.
Apelada : Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
Advogados : Ailton Alves Fernandes e outros.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  CONSÓRCIO.  RESTRIÇÃO
INDEVIDA  NO  VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.  DANO MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZA-
TÓRIO.  ALEGAÇÃO  DE  FIXAÇÃO  AQUÉM
DA JUSTA E  DEVIDA INDENIZAÇÃO  PELO
ABALO  PSÍQUICO  SOFRIDO.  MAJORAÇÃO
INDEVIDA. JUROS DE MORA. CONTAGEM A
PARTIR  DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.  INAPLICABILIDADE  DA
SÚMULA  Nº  54  DO  STJ.  ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO
ARBITRAMENTO.  ACOLHIMENTO  DOS
PEDIDOS  AUTORAIS.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPOCA.  IMPOSSIBILIDADE.  PLEITOS
JULGADOS  PROCEDENTES.  ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.  SUPORTADOS  PELA
PARTE  VENCIDA.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO APELO. 

- Para fixação do valor devido a título de reparação
moral,  o  magistrado  deve  se  guiar  pelo  binômio
compensação/punição.  O valor  tende  a  refletir  uma
satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil ao
lesado.  Por  outro  lado,  deve  ter  envergadura  para
servir  de  punição  ao  causador  do  dano,  sobretudo
como  fator  de  desestímulo  de  novas  condutas  do
gênero,  tomando-lhe  como  base  a  capacidade
financeira.  É  dizer:  deve  conservar  o  caráter
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pedagógico,  sem  se  revestir  de  enriquecimento
irrazoável da vítima.

-  O  fato  de  constar  restrição  indevida  em  veículo
adquirido mediante consórcio, ultrapassa os limites de
um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano
moral passível de indenização.

- Considerando a função pedagógica da compensação,
a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa,
a  posição  social  ou  política  dos ofendidos e  a
intensidade da dor sofrida por estes, vislumbro que a
indenização por danos morais arbitrada em primeira
instância  não  deve  ser  majorada, eis  que  suficiente
para  recompor  os  constrangimentos  sofridos  pelo
apelante.

-  Tratando-se  o  presente  caso  de  responsabilidade
contratual,  os  juros  de  mora  incidem  a  partir  da
citação,  e  não  desde  o evento  danoso,  porquanto o
Enunciado da Súmula nº 54 do STJ é aplicado nos
casos de responsabilidade extracontratual.  Por outro
lado, a correção monetária, nos casos de indenização
por danos morais, tem como termo inicial a data da
do arbitramento.

- Acolhidos os pedidos autorais, deve a parte vencida
suportar  integralmente  os  ônus  sucumbenciais,  de
acordo com o art. 20 do Código de Processo Civil.

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

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Sílvio de Oliveira
Barbosa contra  sentença  proferida  pelo  juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de
Queimadas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização pord
Danos Morais ajuizada em face da Administradora de Consórcio Nacional
Honda Ltda.

Na  peça  inaugural  (fls.  02/07),  alegou  o  autor  que  adquiriu
motocicleta zero quilômetro, através de consórcio, porém, ao tentar alienar o
bem, foi informado que o mesmo continha um gravame para outro Estado,
estando sob a propriedade da Sra. Leda Gonçalves Raposo.

Diante  de  tal  situação,  ingressou  com  a  presente  demanda
pleiteando, em tutela antecipada, o cancelamento do gravame no veículo e, no
mérito,  a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por
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danos morais. 

Ao ser citada, a ré apresentou contestação e documentos (fls.
22/35), afirmando que a responsabilidade pelo fato narrado deve ser imputada
a Bigmoto.  Ainda,  sustentou que, ao constatar o equívoco, adotou medidas
necessárias  ao  cancelamento  do  gravame,  porém,  em  virtude  do  lapso
temporal, deve ser enviado ofício ao Detran/PB. Ao final,  asseverou que o
evento não tem o condão de acarretar prejuízos de ordem moral.

Pleito de tutela antecipada deferido parcialmente (fls. 36/37).

Sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido  (fls.
48/52), cujo dispositivo transcrevo: 

“Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do Código
de Processo Civil, atento aos princípios e norma de
Direito aplicáveis à espécie e ao mais que dos autos
consta,  confirmando  os  efeitos  da  decisão
antecipatória  de  tutela  (fls.  36/37),  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
diante da comprovação efetiva do evento danoso, que
autoriza  a reparação postulada pela parte  autora,
razão  por  que  CONDENO  a  parte  promovida,  a
título de danos morais,  no quantum reparatório de
R$3.000,00 (três mil reais), tudo conforme a prova
encartada aos autos.

Todos  esses  valores  sopesados  com  base  na
equidade,  na  extensão  do  dano,  na  capacidade
financeira do promovido e nas condições econômicas
e sociais e profissionais que detêm a autora.

Denoto  que  incidirão  correção  monetária  e  juros
legais de mora, estes à base de 1% ao mês, a partir
da  data  da  citação,  conforme  jurisprudência
dominante nos tribunais pátrios.

Diante da sucumbência recíproca, as partes deverão
arcar,  de  forma  rateada  em  igual  proporção,  as
custas  e  honorários  advocatícios,  sendo  que  em
relação  às  custas  do  autor,  estas  estarão  com
cobrança suspensa pelo prazo legal (art. 12 da Lei n.
1.060/1950)”. (fls. 51/52).

Inconformado, o promovente interpôs Recurso  Apelatório (fls.
54/64),  insurgindo-se  com relação ao  quantum  fixado pelo  juiz  a  título  de
indenização por danos morais,  pleiteando a sua majoração.  Ainda, assevera
que a  atualização monetária  deve  incidir  desde  a  data  do  arbitramento,  ao
passo que os juros de mora devem ser aplicados desde o evento danoso. Por
fim, sustenta que,  como os pedidos formulados na exordial  foram julgados
procedentes, incabível a aplicação da sucumbência recíproca.
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Contrarrazões apresentadas às fls. 69/73.

A Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer opinativo, sob a
alegação de falta de interesse público que enseje sua intervenção (fls. 80).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso e passo a analisá-lo. 

Consoante relatado, o magistrado de primeiro grau acolheu os
pedidos do  autor  e,  ao  final,  confirmou  a  tutela  antecipada  concedida  e
condenou o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Insatisfeitos com a sentença, o promovente interpôs  Apelação
reivindicando  a  majoração  do  quantum  indenizatório  arbitrado  pelo
magistrado  de  piso,  a  aplicação  das  Súmulas  nºs  362  e  54  do  STJ  e  a
condenação da parte contrária nos ônus sucumbenciais. 

Pois bem. Sabe-se que para fixação do valor devido a título de
reparação  moral,  o  magistrado  deve  se  guiar  pelo  binômio
compensação/punição. O valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida,
mas não um lucro fácil ao lesado. Por outro lado, deve ter envergadura para
servir de punição ao causador do dano, sobretudo como fator de desestímulo
de novas condutas do gênero, tomando-lhe como base a capacidade financeira.
É  dizer:  deve  conservar  o  caráter  pedagógico,  sem  se  revestir  de
enriquecimento irrazoável da vítima. 

Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos de Maria Helena
Diniz, em sua obra, Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil:

"Realmente,  na  reparação  do  dano  moral  o  juiz
deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou
justo,  mas  ele  agirá  sempre  com  um  prudente
arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os
elementos probatórios, fixando moderadamente uma
indenização.  Portanto,  ao  fixar  o  quantum  da
indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer,
mas  como  um  homem  de  responsabilidade,
examinando  as  circunstâncias  de  cada  caso,
decidindo  com  fundamento  e  moderação".
Acrescentando  que:  "a  reparação  pecuniária  do
dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto
que  este,  em  certos  casos,  não  sofreu  nenhuma
diminuição,  mas dar  ao lesado uma compensação,
que  lhe  é  devida,  pelo  que  sofreu,  amenizando  as
agruras oriundas do dano não patrimonial" 
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Portanto,  o  valor  dos  danos  morais  deve  ser  arbitrado  com
observância  do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano
causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de
futuras  condutas  nocivas.  Logo,  partindo  dessa  premissa,  entendo  como
suficiente a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau. 

Nesta trilha, não se pode olvidar que  o gravame indevido no
veículo causou inúmeros transtornos ao autor, pois foi impedido de alienar seu
bem, em virtude de má prestação no serviço.

Por  isso, a  meu  sentir,  diante  da  ilicitude  cometida  e  a
capacidade patrimonial-financeira  da apelada,  o  valor  de R$  3.000,00 (três
reais), fixado na instância prima, é por demais razoável e se presta a atender ao
caráter pedagógico que deve ter a condenação. 

Assim, mantenho a sentença neste ponto, posto que o montante
arbitrado foi  condizente com as circunstâncias fáticas  e com os critérios de
proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem implicar  enriquecimento  ilícito  dos
beneficiários.

Em relação aos juros de mora  e atualização monetária,  assiste
parcial razão ao apelante.

Tratando-se o presente caso de responsabilidade contratual,  os
juros  de  mora  incidem a  partir  da  citação,  e  não  desde  o  evento  danoso,
porquanto  o  Enunciado da  Súmula  nº  54  do  STJ  é  aplicado nos  casos  de
responsabilidade extracontratual. 

Por outro lado, a correção monetária, nos casos de indenização
por danos morais, tem como termo inicial a data do arbitramento,  o que não
foi observado pelo juiz de primeiro grau.

Acerca do tema, vejamos o julgado abaixo:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL
RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
BANCÁRIO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA
CONTADOS  DA  CITAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  FIXAÇÃO  DEFINITIVA.  DATA DO
ARBITRAMENTO.  AGRAVO  REGIMENTAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  Embargos  de
declaração  recebidos  como  agravo  regimental  em
face  do  nítido  caráter  infringente  das  razões
recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
e  da  economia  processual.  2.  O entendimento  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  é  de  que  os  juros
moratórios  são  contados  da  data  da  respectiva
citação  nas  hipóteses  de  responsabilidade
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contratual,  como  no  caso  dos  autos. 3.  Nas
indenizações por dano moral, o termo inicial para a
incidência  da  correção  monetária  é  a  data  da
prolação  da  decisão  em  que  foi  arbitrado
definitivamente o valor  da indenização. 4.  Agravo
regimental a que se dá parcial provimento,  apenas
para determinar a incidência da correção monetária
a partir da data do arbitramento. (STJ   , Relator:
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  Data  de  Julgamento:
27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA). (grifo nosso).

Por  fim,  quanto  ao  pedido  de  incidência  dos  ônus
sucumbenciais  exclusivamente  em  face  da  recorrida,  concebo  que  merece
prosperar.

Ora, da leitura atenta da petição inicial, infere-se que o autor
requereu a exclusão do gravame sobre a sua moto e indenização por danos
morais.  Ocorre  que  os  pedidos  contidos  na  exordial  foram  concedidos  no
momento da tutela antecipada e por ocasião da entrega definitiva da prestação
jurisdicional e, por isso, os ônus sucumbenciais devem recair exclusivamente
sobre a parte vencida (promovido), não havendo que se falar em sucumbência
recíproca.

No mais, sabe-se que para fixação dos honorários advocatícios,
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.

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).

In casu, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo patrono do autor e o tempo exigido para o serviço, fixo a verba honorária
em 15% (quinze por cento),  com fundamento nos §§ 3º e 4º, do art. 20, do
Diploma Processual Civil.
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Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO APELO  para determinar
que a atualização monetária deve incidir desde o arbitramento e condenar a
parte promovida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da
sentença vergastada.

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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