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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA  DAS NEVES  DO EGITO DE A. D. FERREIRA  

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043243-02.2009.815.2001
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para substituir a Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
1º APELANTE: Ford Motor Company Brasil Ltda.
ADVOGADO: Celson de Faria Monteiro
2º APELANTE: Cavalcanti Primo Veículos Ltda.
ADVOGADO: Carlos Emílio Farias da Franca
APELADA: Micheline Figueira de Santana
ADVOGADO: José Alves Cardoso

PRELIMINAR.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA
CONCESSIONÁRIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM AFASTADA.
REJEIÇÃO.

- Do STJ: “Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e
do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária.” (AgRg
no AREsp 661.420/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015).

APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. APRESENTAÇÃO DE
DEFEITO  ANTES  DE  UM  MÊS  DE  USO.  VÁRIAS  TENTANTIVAS  DE
SOLUÇÃO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  DEVER  DE  INDENIZAR.
QUANTUM  ARBITRADO. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO
DE  VEÍCULO  NO  PERÍODO  DO  CONSERTO.  PROVA  DO  PAGAMENTO.
RESSARCIMENTO  QUE  SE  IMPÕE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS.
TERMO  INICIAL  FIXADO  DE  MODO  CORRETO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MANTIDO. DESPROVIMENTO.

- Do STJ: “É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo
zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de
defeitos  apresentados no veículo adquirido.”  (AgRg no AREsp 776.547/MT, Rel.
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
04/02/2016, DJe 12/02/2016).

-  O  valor  indenizatório  tem função  de  pena,  mas  deve  observar  os  critérios  de
razoabilidade e proporcionalidade, para não se incorrer em enriquecimento ilícito.

- Se na fixação da quantia devida a título de danos morais o Magistrado observa tais
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pressupostos, deve ser mantido o valor determinado na sentença.

-  A  indenização  por  danos  materiais  é  devida  quando  comprovado  o  prejuízo
financeiro decorrente do ato ilícito praticado pelo ofensor.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento às
apelações cíveis.

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL
LTDA e pela  CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA  contra  sentença  (f.  259/263v) do
Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação de reparação civil por vício
do  produto  movida  por  MICHELINE  FIGUEIRA  DE  SANTANA, julgou  parcialmente
procedente o pedido inicial.

A promovente alegou que comprou o veículo Ford KA, 0 km, placas NPS 3727, na
Cavalcanti Primo Veículos Ltda., o qual apresentou problema no amortecedor 04 (quatro) dias
após a entrega, e 15 dias depois outros defeitos surgiram, ocasionando uma pane elétrica e o não
funcionamento do carro. Com base nessas alegações,  requereu a substituição do veículo por
outro 0 km, com as mesmas especificações daquele defeituoso, bem como a condenação dos
promovidos em danos morais e materiais, estes decorrentes de aluguéis de veículos no período
em que o seu estava na oficina.

Os promovidos apresentaram contestações, defendendo-se sob a ótica da inexistência
de  dano  à  consumidora,  máxime  porque  os  problemas  foram  solucionados  sem  ônus,
caracterizando mero aborrecimento a que todos estão sujeitos.

Na sentença o Juiz reconheceu que os defeitos do veículo foram resolvidos no prazo
estipulado  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  julgou  improcedente  o  pedido  de
substituição  do  bem.  De  outra  banda,  verificou  a  presença  do  dano  moral,  condenando  as
empresas rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou também os demandados ao pagamento de danos materiais concernentes
aos aluguéis de veículos, demonstrados por meio das notas fiscais juntadas às f. 30 e 31, bem
como de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da
condenação.

Em sua apelação (f. 284/304), Ford Motor Company Brasil Ltda aduz, em síntese,
que o laudo pericial não constatou vício de fabricação no veículo e, portanto, ela não pode ser
compelida a arcar com a indenização requerida a título de danos morais. Defende ser descabido o
pleito de danos materiais pelas despesas de locação de veículo pela promovente, já que o reparo
ocorreu dentro do prazo de 30 dias, previsto em lei. Alternativamente, requer a redução do valor
da indenização por danos morais e que a incidência de juros se dê a partir do arbitramento.

Cavalcanti  Primo  Veículos  Ltda  também  apelou  (f.  307/313),  suscitando  a
preliminar  de ilegitimidade passiva ad causam.  No mérito alega a ausência de dano moral, em
virtude de o conserto do veículo ter ocorrido dentro do prazo estabelecido no art. 18, §1º, do
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CDC. Ressalta que os fatos narrados na inicial caracterizam mero aborrecimento e que o dano
material não restou comprovado. Com isso, requer a reforma da sentença com a improcedência
do pleito inaugural.

Contrarrazões às f. 319/331, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, às f. 338/344, opinou pelo desprovimento das apelações. 

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                      Relator

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM:

Cavalcanti Primo Veículos Ltda. suscita não ser parte legítima para figurar no polo
passivo  da  demanda,  sob  o  argumento  de  que  a  lide  versa  sobre  defeitos  de  fabricação
apresentados pelo veículo da promovente.

Mas essa tese não merece prosperar, uma vez que o art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor  estabelece  a  responsabilidade  solidária  do  fornecedor  de  produtos  de  consumo
duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade, senão vejamos:

Art.  18.  Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo duráveis  ou  não  duráveis  respondem
solidariamente  pelos  vícios  de  qualidade  ou  quantidade  que  os  tornem  impróprios  ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,  assim como por
aqueles  decorrentes  da  disparidade,  com  as  indicações  constantes  do  recipiente,  da
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,  respeitadas as variações decorrentes de
sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ademais,  todos  aqueles  que  integram  a  cadeia  de  fornecimento  e  que  dela  se
beneficiam respondem solidariamente pelo vício do produto.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO.  1.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  AFASTADA.  2.  SOLIDARIEDADE
ENTRE  FABRICANTE  E  CONCESSIONÁRIA.  SÚMULA  83/STJ.  3.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A fornecedora de veículos automotores para revenda -
montadora  concedente  -  é  solidariamente  responsável  pelos  atos  de  seus  prepostos
(concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos
integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia.  Precedentes.  2.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg no AREsp 629.301/SP,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  27/10/2015,
DJe 13/11/2015).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
DEFEITO  EM  VEÍCULO  ZERO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DA
MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
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PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  SÚMULA  83/STJ.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  VALOR  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO.  RAZOABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.  AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  Segundo  a  jurisprudência  desta  Corte,  a
responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício
do produto, é solidária. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a
quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se configura na presente hipótese. 3.
O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante não comprovou as
similitudes  fáticas  e  divergências  decisórias  entre  os  casos  confrontados.  4.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg no AREsp 661.420/ES,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  26/05/2015,
DJe 10/06/2015).

Destarte, rejeito a preliminar.

MÉRITO DOS RECURSOS:

Micheline Figueira de Santana fez prova de que comprou um veículo Ford KA, que
apresentou defeitos poucos dias após sua retirada da concessionária, conforme os documentos
colacionados às f. 21/29.

A  nota  fiscal  do  veículo  foi  emitida  em 14/07/2009  (f.  21),  e  os  problemas  de
acionamento - “veículo não pega na partida” - surgiram em 29/08/2009 (ordem de serviço de f.
22), ou seja, com pouco mais de 01 (um) mês de uso.

O  veículo  apresentou  esse  mesmo  defeito  nos  dias  06/10/2009,  15/10/2009  e
21/11/2009, conforme ordens de serviço de f. 23, 24 e 27.

Nota-se desse histórico  que a  concessionária  realizava  o reparo,  mas  o problema
voltava a aparecer.

Todavia  em nenhum momento  esse  conserto  demorou  mais  de  30  dias  para  ser
realizado,  motivo  pelo  qual,  conforme  asseverado  na  sentença,  não  há  que  se  falar  em
substituição do veículo por força do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

De outra  banda,  apesar  de  o  conserto  do  veículo  ter  sido  realizado,  é  imperioso
reconhecer que o consumidor que adquire um carro zero-quilômetro o faz na perspectiva de que
usufruirá de um produto sem vícios e que lhe trará tranquilidade, ou seja, sem que aquele bem
durável lhe cause transtornos, constrangimentos e prejuízos de ordem moral e material.

Ford  Motor  Company  Brasil  Ltda.  tenta  eximir-se  da  responsabilidade  sob  o
argumento de que o vício do produto não era de fabricação. Porém tal alegação cai por terra ao
ser confrontada com o art. 18, já mencionado no julgamento da preliminar, bem como com o art.
12 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

Art.  12.  O fabricante,  o  produtor,  o  construtor,  nacional  ou  estrangeiro,  e  o  importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,  construção,  montagem,
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.



AP n. 0043243-02. 2009.815.2001                                                                                                                                                                        5

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente  se
espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

Na espécie, a demandante fez prova de que teve de retornar à concessionária por 03
(três) vezes para resolver o defeito apresentado pelo veículo, inclusive sendo obrigada a fazer
uso do serviço  de  reboque,  pois  não conseguia  sequer  ligar  o  motor  devido à  pane  (f.  25).
Observe-se que por 03 (três) vezes a promovente teve que fazer uso do serviço de locação de
veículo pelo fato de seu veículo estar na oficina (f. 29/32).

Diante desse cenário, resta configurado o dano moral suportado pela consumidora,
que  adquiriu  veículo  novo  e,  em  virtude  de  defeitos  prematuramente  apresentados  pelo
automóvel,  passou  por  situações  vexatórias  e  constrangedoras,  que  superam  o  mero
aborrecimento.

O STJ já decidiu sobre o assunto, nos termos a seguir:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  VEÍCULO  NOVO.  DEFEITO.  DANOS  MORAIS. VALOR.
SÚMULA N. 7/STJ.  1.  O acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos
autos para concluir que os danos sofridos pelo agravado ultrapassam os meros dissabores,
tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para a solução do problema e a frustração
da expectativa de utilização do veículo novo por longo período, circunstância que impede a
rediscussão do tema em face do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.  2.  É cabível
indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita
retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no
veículo adquirido. Precedentes. 3. O valor da verba indenizatória por dano moral, no caso
dos autos, foi fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos
fatos e provas dos autos e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp  776.547/MT,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.  DIREITO DO CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE CIVIL.
VÍCIO OCULTO 1.  OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.  2.  REVER O
QUADRO  FÁTICO  TRAÇADO.  REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.  DANO  MORAL.  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  ZERO
QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER
DE  INDENIZAR. 4.  ANÁLISE  DA  DIVERGÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. 5. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$
14.000,00  (QUATORZE  MIL  REAIS).  CONSONÂNCIA  COM  OS  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  6.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base
na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Na
hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos,
afirmou  de  forma  categórica  a  existência  de  vício  no  produto,  tendo  sido  o  veículo
encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta)
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dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula
supramencionado. 3.  Configura  dano  moral,  suscetível  de  indenização,  quando  o
consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas
vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 4. No que concerne ao
valor do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não comporta a análise de
divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica a impossibilidade de, relativamente ao
acórdão confrontado, estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos
pressupostos  fáticos  inerentes  a  cada  uma  das  situações  retratadas  nos  acórdãos
confrontados, que acabaram por determinar a aplicação do direito à espécie. 5. No caso em
exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais),  consideradas  as  peculiaridades  do  caso  em  questão  -  aquisição  de  veículo  zero
quilômetro que teve que retornar por diversas vezes à oficina para conserto - não se mostra
desarrazoado ante os patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Agravo regimental
improvido. (AgRg  no  AREsp  672.872/PR,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015).

Os  danos  morais,  por  serem imateriais,  não  podem ser  exprimíveis  em pecúnia.
Assim, deve-se atentar para critérios subjetivos, a fim de criar-se uma equivalência entre o dano
sofrido e a culpa do ofensor.

Para Savatier, dano moral:

É qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo
atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e
tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições,
etc.1

Segundo Maria  Helena  Diniz,  “dano  moral  vem a  ser  a  lesão  de  interesses  não
patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”.2

Na situação em testilha vê-se o sofrimento pelo qual a consumidora passou, ante a
manutenção da inscrição de seu nome no Cadastro de Restrição de Crédito mesmo depois de
quitada a dívida, restando evidente que houve violação à sua honra objetiva e subjetiva. Ora, a
permanência  da restrição ao nome da apelada causou-lhe constrangimentos,  originados pelos
atos ilícitos e abusivos praticados pelas empresas apelantes. Assim, a reparação é devida.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz
de amenizar o sofrimento experimentado. A reparação deve ser justa, conforme o princípio da
proporcionalidade, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e
produza impacto suficiente no causador do mal, evitando que venha a cometer novamente o ato
ilícito que provocou o dano.

Destaco a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre a matéria:

O mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em princípio, é irreversível. A reparação,
destarte,  assume  o feito  apenas  de sanção à  conduta  ilícita  do causador  da lesão moral.
Atribui-se um valor à reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do
lesado e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não como eliminação
mesmo do dano moral.3

1 In Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, n. 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ, 1989.
2 In Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 1998, p. 81.
3 A liquidação do dano moral. Ensaios Jurídicos – O Direito em Revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p.
509.
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Para a fixação do valor indenizatório é mister analisar a gravidade dos danos sofridos
pela vítima, a repercussão do fato, bem como a condição econômica das partes. Como já foi
explicitado,  a  indenização não pode ser  vultosa  o suficiente  para causar  um enriquecimento
ilícito, nem tão insignificante que não sirva de impedimento a novas práticas ilícitas. Duas são as
finalidades da indenização: punir o agente e ressarcir a vítima pelos danos sofridos.

O artigo 944 do Código Civil prevê, em seu caput, que “a indenização mede-se pela
extensão do dano”, ou seja, para aferir-se o real valor devido a título de indenização por dano,
seja este moral ou material, deve-se atentar para o resultado da lesão, para o dano e sua extensão.

Ponderados todos esses pressupostos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), fixado na sentença, consiste numa quantia adequada à reparação do dano moral sofrido
pela autora e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos danos materiais, a demandante fez prova das despesas que teve com a
locação de veículo, nos dias em que seu carro estava na oficina para conserto.

Dessa forma, uma vez comprovado por meio dos documentos de f. 30 e 31 o dano
material  suportado  pela  consumidora,  impõe-se  a  condenação  das  empresas  promovidas  no
devido ressarcimento.

Com relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, não há o
que ser reformado na sentença, pois o caso é de relação contratual. Nesse sentido, em se tratando
de dano moral, a correção incide do arbitramento, e os juros de mora devem fluir a partir da
citação. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  RECUSA  DE
COBERTURA  SECURITÁRIA.  DANO  MORAL.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de
que a recusa injusta de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano
moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e
angústia  para  o  segurado,  o  qual  se  encontra  com  sua  higidez  físico-psicológica
comprometida, em virtude da enfermidade. Precedentes. 2. No caso, a recorrente teve negado
o fornecimento de material necessário para a realização de procedimento cirúrgico, embora
formulado  oportunamente  o  requerimento  perante  a  operadora  do  plano  de  saúde.
Indenização fixada de acordo com as  peculiaridades subjetivas do caso.  3.  Na linha da
jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos
juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e
do arbitramento.  Precedentes. 4.  Agravo regimental  desprovido.  (AgRg no AgRg no
REsp  1372202/PR,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).

Já com relação à condenação em danos materiais, os juros também incidem a partir
da citação, porém o termo inicial da correção monetária é a data do pagamento.

Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com as peculiaridades do
caso em análise, não havendo justificativa para alterá-los.

Diante dessas considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.

É como voto.
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Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE  FÁTIMA  MAIA  DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada  Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator


	ACÓRDÃO

