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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0062566-85.2012.815.2001.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Cristina Lacerda Chaves e Paulo Sérgio Silva Pereira.
ADVOGADOS: Inaldo de Souza Morais Filho.
APELADO: Maria do Rosário de Mendonça. 
ADVOGADOS: Inácio Pedrosa Neto.

EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS,  MATERIAIS  E
LUCROS CESSANTES. AGRESSÃO VERBAL REALIZADA POR CLIENTE A
UM  DOS  PROPRIETÁRIOS  DE  SALÃO  DE  BELEZA.  QUEBRA  DE
EQUIPAMENTO DE TRABALHO. BALANÇA PARA PESAGEM DE CABELO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  APELAÇÃO.  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  À  PARTE  AUTORA  QUE  NÃO
ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DO FATO. AUSÊNCIA DE MÁCULA À
HONRA. IMPOSSIBILIDADE DO SÓCIO REQUERER, EM NOME PRÓPRIO, O
DIREITO  PERTENCENTE  À  PESSOA  JURÍDICA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM FAVOR DO PROMOVENTE QUE SOFREU AS
OFENSAS. VERBA ARBITRADA EM QUANTIA IRRISÓRIA. NECESSIDADE
DE MAJORAÇÃO. LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO EM QUE A
BALANÇA  ESTEVE  NO  CONSERTO.  APLICAÇÃO  DA  DOUTRINA  DA
MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO PELO PRÓPRIO CREDOR. POSSIBILIDADE DE
AQUISIÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO. AGRAVAMENTO DO SUPOSTO
PREJUÍZO CAUSADO, DE CERTA FORMA, PELOS PRÓPRIOS APELANTES.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA  INTERRUPÇÃO  DA  ATIVIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL. 

1. Não sofre danos morais o sócio de empresa que não estava presente quando um de
seus  clientes  ingressa  no  estabelecimento  comercial,  agredindo  verbalmente  uma
funcionária e o outro integrante da relação societária.

2. O sócio não pode, em nome próprio, ajuizar ação pretendendo obter direito que,
em verdade, pertence à pessoa jurídica a qual representa.

3. A indenização por danos morais fixada em favor de um dos integrantes do polo
ativo deve ser majorada quando verificado o seu arbitramento em valor irrisório pelo
Juízo.

4.  A  configuração  dos  lucros  cessantes  deve  preceder  a  análise  da  doutrina  da
“mitigação do prejuízo pelo próprio credor”, segundo a qual o titular de um direito,
sempre que possível, deve atuar de forma a minimizar o âmbito de extensão do dano,
evitando assim, que a situação se agrave.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0062566-85.2012.815.2001, em que figuram como partes,
Cristina  Lacerda  Chaves,  Paulo  Sérgio  Silva  Pereira  e  Maria  do  Rosário  de



Mendonça.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  dar-lhe
provimento parcial.

       VOTO.

Cristina  Lacerda  Chaves  e  Paulo  Sérgio  Silva  Pereira interpuseram
Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca desta
Capital, f. 81/89, nos autos da Ação Indenizatória por eles ajuizada em desfavor por
Maria do Rosário de Mendonça, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a Promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$  2.000,00  (dois  mil  reais)  somente  ao  segundo  apelante,  Paulo  Sérgio  Silva
Pereira, e à indenização por danos materiais no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais) pelo conserto da balança danificada pela Ré, indeferindo o pleito relativo aos
lucros cessantes.

Em suas  razões,  f.  97/105,  alegaram que  o  quantum  fixado  em favor  do
segundo apelante a título de danos morais foi irrisório, restando também existente a
lesão  extrapatrimonial  com  relação  à  primeira  Recorrente,  porquanto  ela  é  a
proprietária do estabelecimento comercial depreciado pela Apelada.

Asseveram que a balança quebrada pela Ré ficou danificada por doze dias, o
que lhes causou prejuízo total de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), de modo que
são cabíveis os lucros cessantes.

Requereram o provimento do Recurso para que sejam julgados integralmente
procedentes os pedidos.

Intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de f.
109.

 
A Procuradoria  de  Justiça,  f.  114/116,  não  ofereceu  parecer  meritório,  ao

entendimento de que não estão presentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

Os Autores, ora Recorrentes, alegaram na inicial que a Promovida foi ao salão
de beleza que lhes pertence e fez a compra de cabelo com o objetivo de fazer mega
hair,  acrescentando  que,  dias  após  a  mencionada  transação,  retornou  ao
estabelecimento acusando um dos Promoventes de ter fornecido o produto com peso
inferior ao contratado com utilização de termos inapropriados, situação que também
resultou na quebra da balança que servia para a pesagem do cabelo.

Tais fatos, confirmados pela Sentença, não foram impugnados pela Ré por
meio de Recurso, motivo pelo qual restam incontroversos os danos morais e materiais
nela reconhecidos.



As razões recursais impugnam primordialmente o indeferimento do pedido de
indenização por  danos  morais  à  primeira  Apelante,  ao  argumento  de  que  o  dano
restou  caracterizado  por  ser  a  proprietária  do  estabelecimento  comercial  onde
ocorreram os fatos.

Em  seu  depoimento,  f.  82/84,  o  segundo  Recorrente  declarou  que,  no
momento do acontecimento, somente estavam presentes ao salão de beleza ele, uma
funcionária e a Apelada, acompanhada de sua filha, não sofrendo a primeira Apelante
qualquer mácula direta a sua honra, também não implicando lesão extrapatrimonial o
fato de ser uma das sócias da empresa, porquanto quem sofreria o dano à imagem
com a conduta da promovida seria a pessoa jurídica e não a física que a representa,
conforme estabelecem os precedentes dos Tribunais pátrios1.

Considerando,  portanto,  que  o  segundo  Apelante  reconhece,  também  no
referido depoimento, a existência de uma sociedade com a primeira Recorrente, é de
se  afastar  o  pedido  de  danos  morais  com relação  a  esta,  primeiro  por  não  estar
presente ao evento e, segundo, por não deter legitimidade para requerer indenização
por danos morais sofridos pela pessoa jurídica cuja imagem foi efetivamente violada.

No que diz respeito ao quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a  favor  do segundo Apelante,  embora  a  conduta  da Recorrida  não tenha  causado
considerável  repercussão  externa,  diante  da  ausência  de  clientes  no  interior  do
estabelecimento comercial, vislumbra-se que o seu arbitramento foi irrisório em razão
da ofensividade dos termos a ele atribuídos, tais como “ladrão”, “filho da puta” e
“acostumado a roubar”  (f. 87), não atendendo ao viés preventivo/pedagógico que
possui o dano moral, motivo pelo qual sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  é  necessária  para  atender  às  circunstâncias  que  delineiam  o  caso  e  aos
parâmetros utilizados por este Colegiado.

Quanto  aos  lucros  cessantes  oriundos  da  impossibilidade  da  utilização  da
balança pelos doze dias que estava no conserto, é de se aplicar a doutrina do duty to
mitigate the loss ou  “mitigação do prejuízo pelo próprio credor”,  lastreada no
princípio da boa-fé objetiva e no Enunciado nº 169, da III Jornada de Direito Civil2,
1 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE VALORES
INDEVIDOS  EM  CONTA  TELEFÔNICA  DE  TITULARIDADE  DE  PESSOA  JURÍDICA.
SOCIEDADE  EMPRESARIAL  LIMITADA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  REPRESENTANTE
LEGAL PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM
COMO  A  REPETIÇÃO  EM  DOBRO  DE  VALORES.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
PREJUDICADO  O  APELO,  NO  PERTINENTE  AOS  PLEITOS  DEDUZIDOS  PELA  PESSOA
FÍSICA.  REDIMENSIONAMENTO  DOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.  PROCEDENTE  A
DEMANDA EM RELAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO PESSOA JURÍDICA (DEVOLUÇÃO
EM  DOBRO  DE  VALORES),  DESCABIDA  SUA  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE
VERBAS SUCUMBENCIAIS.  JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.  CITAÇÃO. DE OFÍCIO,
RECONHECERAM  A  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  SEGUNDO  DEMANDANTE,  DANDO
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NO QUE CONHECIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70061234241, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 04/12/2014).

 APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AÇÃO AJUIZADA PELO SÓCIO
EM NOME PRÓPRIO POSTULANDO REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS POR SOCIEDADE
–  IMPOSSIBILIDADE  –  PESSOA  JURÍDICA  COM  PERSONALIDADE  QUE  NÃO  SE
CONFUNDE COM A DE SEUS SÓCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - APL 30064027320138260363 SP 3006402-73.2013.8.26.0363 – Relator(a): Giffoni Ferreira –
Julgamento: 01/09/2015 - Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado – Publicação: 03/09/2015) 

2 “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.



segundo a qual o titular de um direito, sempre que possível, deve atuar de forma a
minimizar o âmbito de extensão do dano, evitando assim, que a situação se agrave.

Na hipótese vertente, os Apelantes poderiam substituir facilmente a balança
durante o período dos reparos, se não o fizeram, porquanto trata-se de equipamento de
pequeno  valor,  evitando  o  prejuízo  alegado,  que,  de  certa  forma,  foi  por  eles
agravado, não sendo cabíveis, por tais motivos, os lucros cessantes requeridos.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial,  apenas
para majorar os danos morais fixados em favor do segundo apelante para R$
5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da correção monetária a partir da
data deste julgamento. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


