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APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE ARRENDAMENTO RURAL CUMULADA COM
DESPEJO,  COBRANÇA POR  INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL  E  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR
OFENSA AOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  INOCORRÊNCIA.
FEITO JULGADO NOS LIMITES PROPOSTOS NA
EXORDIAL.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  REJEIÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO  NECESSÁRIA  PARA  O
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  CORRESPONDENTE  À SAFRA DE
CANA  DE  AÇÚCAR  2004/2005.  AFASTADA.
MATÉRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE TRATO
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SUCESSIVO.  RENOVAÇÃO  PERIÓDICA  DO
DANO.  PRESCRIÇÃO  DOS  DANOS  MATERIAIS.
INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL A PARTIR DA
DATA  DO  CONHECIMENTO  DO  ILÍCITO.
ARRENDAMENTO RURAL. BENS DEPREDADOS.
DANOS MATERIAIS  E  MORAIS  EVIDENCIADOS.
PROVAS SATISFATÓRIAS.  REGULARIZAÇÃO DO
BEM.  OBRIGAÇÃO  DESCUMPRIDA.  MULTA
CONTRATUAL DEVIDA. REFORMA,  EM  PARTE,
DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

-  Inexiste ofensa  aos arts. 128 e 460,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  quando  a  sentença  é
proferida dentro  dos limites do pedido indicado na
exordial, porquanto não há nulidade no julgado.

-  Restando demonstrado nos autos,  a  existência de
instrumento público outorgando ao coautor, poderes
gerais,  deve ser reconhecida sua legitimidade ativa
para integrar a lide.

- Sendo matéria de trato sucessivo, segundo o qual o
dano se renova a cada mês, resta afastada a aplicação
do instituto da prescrição sobre  a safra de cana-de-
açúcar 2004/2005.

-  Não  há  que  se  falar  em  prescrição  dos  danos
materiais,  quando  a  parte  autora  só  tomou
conhecimento  do  ilícito  no  ano  do  ajuizamento  da
ação.

-  Comprovada  a  lesão,  cumulada  aos  demais
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como
indispensável  a  reparação,  visto  ser  essa  a  única
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forma  de  compensar  o  dano  experimentado  pela
parte autora, que teve seus bens depredados.

-  A reparação por danos morais  deve advir de ato
que,  pela  carga  de  ilicitude  ou  injustiça  trazida,
provoque indubitável violação ao direito da parte, de
sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo
ou  ideal,  porquanto  comprovado  o  transtorno
imensurável sofrido, deve haver a devida reparação,
a título de danos morais.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

-  É  devida  a  multa,  prevista  no  instrumento
contratual, em consequência do descumprimento das
cláusulas,  terceira,  parágrafo  único,  e  quinta,
parágrafo  segundo,  do  pacto  firmado  entre  os
litigantes.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade,  rejeitar as preliminares  e a prejudicial, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso apelatório.

Marco Aurélio Celani de Abreu  e Aurélio Pereira
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de  Abreu ajuizaram Ação  de  Rescisão  de  Contrato  de  Arrendamento  Rural
cumulada com Despejo,  Cobrança por  Inadimplemento Contratual  e Reparação
por Danos Materiais e Morais, em face da Agro Indústria Tabú, afirmando que foi
celebrado contrato de arrendamento de imóveis com a promovida para exploração
de cana-de-açúcar, pelo prazo de 8 (oito) anos.

Ocorre que a parte autora alega que a demandada
descumpriu as cláusulas terceira e quinta do instrumento contratual, ocasionando,
assim, diversos prejuízos, razão pela qual postula pela desocupação do imóvel, bem
como  valores  atualizados  referentes  às  toneladas  de  cana-de-açúcar,  previstas  na
cláusula quinta do respectivo contrato,  mais  a multa contratual;  regularização do
imóvel perante o INCRA e à Receita Federal; além de indenização, a título de danos
materiais e morais. 

A Magistrada a quo julgou procedente o pedido, nos
seguintes termos, fls. 414/429:

DIANTE  DO  EXPOSTO,  sem  mais  delongas,
JULGO  PROCEDENTE o  pleito  exordial,  em  sua
integralidade, para condenar, como de fato condeno
a  empresa  AGRO  INDUSTRIAL  TABU  S.A,  nas
seguintes  obrigações  de  pagamento  e  outros
consectários legais:
1. 700 (setecentas) toneladas de cana de açúcar da
safra  2004/2005,  no  valor  de R$ 25.522,00 (vinte  e
cinco  mil,  quinhentos  e  vinte  e  dois  reais),
devidamente  atualizados  e  acrescidos  dos  juros
legais  no  patamar  de  1%  ao  mês,  conforme
estabelecido  no  Parágrafo  Primeiro  da  Cláusula
Quinta  do  Instrumento  Particular  de  Contrato  de
Arrendamento de Imóveis, presente nos autos;
2.  300 (trezentas)  toneladas de cana de açúcar em
relação à multa contratual, no valor de R$ 22.551,00
(vinte  e  dois  mil,  quinhentos  e  cinquenta  e  um
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reais),  devidamente  atualizados  e  acrescidos  de
juros legais  no patamar de 1% ao mês,  conforme
previsto  na  Cláusula  Sexta  do  Instrumento
Particular  de  Contrato  de  Arrendamento  de
Imóveis, presente nos autos;
3. Regularização do imóvel no INCRA e na Receita
Federal,  no  valor  de  R$  2.516,25  (dois  mil,
quinhentos  e  dezesseis  reais  e  vinte  e  cinco
centavos), devidamente atualizados;
4.  Danos  materiais,  consistentes  nos  seguintes
itens: 4.000 metros de cerca, sendo 20.000 metros de
arame farpado e 4.000 morão de cimento, mais mão
de obra; 1.000 metros lineares de cercas de tábuas
ou  réguas;  Gerador  Transformador;  Tronco  para
contenção  conjugado  com  balança  eletrônica  de
barras; Sistema de aspersão convencional portátil e
semi-portátil;  Reforma  da  casa  sede;  Reforma  da
casa do caseiro nº 1; Reforma da casa do caseiro nº
2; Reforma do curral nº 1; Reforma do curral nº 2;
Reforma  da  casa  do  gerador;  Reforma  da  rede
elétrica externa de toda a propriedade; Reforma do
portão;  Reforma  da  casa  de  farinha;  Reforma  da
capela;  Reforma  da  casa  de  apoio,  cujos  valores
deverão ser  apurados  em liquidação de  sentença,
devidamente  corrigidos  pelo  INPC,  acrescidos  de
juros legais no patamar de 1% ao mês;
5. Danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta
mil  reais),  devidamente  corrigidos  pelo  INPC,
acrescidos de juros legais no patamar de 1% ao mês,
a partir da data da publicação desta sentença, em
razão da possibilidade econômica da parte ré e a
extensão dos abalos sofridos pela parte autora em
razão da destruição da propriedade;
6.  Condenação  da  empresa  ré  também  ao
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pagamento  dos  valores  anuais  do  arrendamento,
vencidos  no  curso  do  processo,  que  não  tenham
sido pagos,  devidamente atualizados  e  acrescidos
de  juros  legais  no  patamar  de  1%  ao  mês,  cujos
valores  deverão  ser  apurados  em  liquidação  de
sentença;
7.  Ratifico os termos da tutela antecipada outrora
deferida com referência a desocupação do imóvel,
objeto da lide;
8. Custas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 20% sobre o valor total da condenação, o
fazendo na forma do art. 20, § 3º, do CPC.
No mais, tenho como ponto inicial para a contagem
dos  juros,  a  data  da  citação,  por  se  tratar  de
responsabilidade contratual, sendo inaplicáveis as
Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

Embargos de declaração acolhidos, fls. 448/449, para
modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária,
nos termos:

Pelo exposto, considerando os princípios de direito
aplicáveis  à  espécie, acolho  os  embargos
declaratórios do promovente, para acolher o pedido
do autor, para determinar, como de fato determino,
que o termo inicial  para a  incidência  dos  juros  de
mora  e  correção  monetária  na  data  do  evento
danoso,  outubro/2005  e  rejeito  os  embargos
declaratórios  interpostos  pelo  promovido
porquanto não reconhecer a existência da prescrição.

Inconformada, a  Agro Industrial Tabú S/A interpôs
APELAÇÃO,  fls.  452/481,  aduzindo,  preliminarmente,  a  ilegitimidade  ativa  do
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coautor, pois não é o titular do direito em face da promovida, bem como a nulidade
do  decisum, em decorrência da demandada ter sido condenada em danos materiais
antes da liquidação da sentença, conforme foi requerido pelos autores na exordial,
violando,  assim,  os  princípios  do  devido  processo  legal  e  do  contraditório.  No
mérito,  noticia que,  pelo  instrumento  contratual,  não  era  sua  responsabilidade  a
guarda, posse e manutenção dos imóveis da propriedade arrendada, além do fato da
impossibilidade de comparação da situação antes e depois do imóvel,  haja vista as
fotografias  colacionadas  não  serem datadas,  não  servindo  como comprovação  da
existência  dos  danos materiais  e  não há outras  provas  hábeis  para  corroborar  os
argumentos dos demandantes, nem mesmo o depoimento das testemunhas. Alega a
existência  de prescrição dos danos materiais,  nos moldes  do art.  206,  §  3º,  V,  do
Código Civil,  tendo em  vista a Magistrada singular ter acolhido, nos embargos de
declaração, a data de início dos danos materiais em outubro de 2005, bem ainda que
os juros de mora e a correção monetária não podem ser fixados desde 2005, se a parte
promovida requereu  prova pericial para conclusão do  quantum debeatur na fase de
liquidação de sentença. Ademais, argumenta a inexistência de danos morais, pois as
assertivas dos promoventes não são verdadeiras e não foram provadas, também por
se tratar de responsabilidade civil  subjetiva  e corresponder a montante excessivo.
Sustenta, ainda, o adimplemento da safra de 700 (setecentas) toneladas de cana-de-
açúcar e a prescrição da dívida. Outrossim, defende que não pode ser condenada no
pagamento de multa, pois não foi constituída a mora; também não há respaldo para a
condenação em regularização do ITR, isso porque somente o autor poderia obter
junto à Receita Federal a guia própria com os valores e repassar à apelante. Por fim,
requer  o  afastamento  da  condenação  alusiva ao pagamento  de  aluguel  do
arrendamento no que se refere ao período de tramitação do processo.

Contrarrazões  ofertadas pelos apelados, fls. 490/517,
afirmando  a  legitimidade  do  coautor,  em  razão  de  existir  procuração  pública
autorizando  o  mesmo  a  representar  seu  genitor,  inclusive  judicialmente.
Argumentam a inexistência de nulidade, pois a sentença foi proferida nos estritos
termos  pleiteados  na  exordial  e,  ainda  que  assim  não  fosse,  o  arbitramento  de
condenação  em  fase  de  liquidação  de  sentença  não  impede  a  fixação  do  valor
indenizatório pelo Juízo por já constatar elementos suficientes nos autos. Alegam,
ainda, que o dever de guarda do imóvel pertencia à recorrente, consoante os termos
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do  contrato,  e  existem  provas  dos  danos  materiais  ocorridos  na  propriedade.
Também, aduzem não restar demonstrado o pagamento referente às obrigações da
cláusula quinta do contrato. Ao final, defendem a ocorrência dos danos morais pela
arbitrária e irresponsável destruição de bens inestimáveis para os promoventes.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls.  527/530, opinou pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame das insurgências recursais.

De início, cumpre analisar a preliminar de nulidade
da sentença, por ofensa aos arts. 128 e 460, do Código de Processo Civil de 1973.

Sem  maiores  delongas,  percebe-se,  de  plano,  a
ausência de violação  aos dispositivos legais supracitados, isso porque o  decisum foi
proferido dentro dos limites do pedido indicado na exordial, ou seja, o montante dos
danos materiais serão apurados, em sede de liquidação, conforme foi requerido na
inicial e julgado no 1º grau, é o que  se pode observar do  item 4 do dispositivo da
sentença, o qual transcrevo a seguir:

4.  Danos  materiais,  consistentes  nos  seguintes
itens: 4.000 metros de cerca, sendo 20.000 metros de
arame farpado e 4.000 morão de cimento, mais mão
de obra; 1.000 metros lineares de cercas de tábuas
ou  réguas;  Gerador  Transformador;  Tronco  para
contenção  conjugado  com  balança  eletrônica  de
barras; Sistema de aspersão convencional portátil e
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semi-portátil;  Reforma  da  casa  sede;  Reforma  da
casa do caseiro nº 1; Reforma da casa do caseiro nº
2; Reforma do curral nº 1; Reforma do curral nº 2;
Reforma  da  casa  do  gerador;  Reforma  da  rede
elétrica externa de toda a propriedade; Reforma do
portão;  Reforma  da  casa  de  farinha;  Reforma  da
capela;  Reforma  da  casa  de  apoio,  cujos  valores
deverão ser  apurados  em liquidação de  sentença,
devidamente  corrigidos  pelo  INPC,  acrescidos  de
juros legais no patamar de 1% ao mês;

Isto posto, não há  ocorrência de  nulidade no feito,
pois  a sentença indicou os prejuízos suportados pela parte demandante,  os quais
foram  apresentados  na  inicial,  fls.  18/19,  e  remeteu  à  liquidação  a  apuração  do
montante devido.

Logo,  não  há  como  ser  acolhida  a  preliminar  de
nulidade do julgado.

Prosseguindo,  impende  apreciar  a  prefacial  de
ilegitimidade  ativa  de  Marco  Aurélio  Celani  de  Abreu,  a  qual  vislumbro  não
merecer guarida, isso porque, através da documentação acostada aos autos, o coautor
possui  legitimidade  para  ajuizar  a  ação,  inclusive  há  procuração  pública  lhe
outorgando poderes para tal,  além dos pagamentos terem sido efetuados em seu
favor.

Por  tais  razões,  rejeito  a  prefacial aventada pela
apelante.

No que diz respeito à prescrição da safra de cana-de-
açúcar 2004/2005, prevista na cláusula quinta do instrumento contratual, convém, de
logo,  registrar que o direito tutelado em comento reproduz, de forma periódica, a
obrigação da contraparte. Tratando-se, portanto, das conhecidas “obrigações de trato
sucessivo”,  as  quais  se  renovam de  tempo em tempo,  recomeçando  novo  prazo,
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surgindo, cada vez, a obrigação seguinte.

Dessa forma,  restando demonstrada a sucessividade
da obrigação, segundo a qual o dano se renova a cada mês, fica afastada a aplicação
do instituto da prescrição sobre a safra de cana de açúcar 2004/2005.

Avançando,  passo  ao  exame  da  prescrição  quanto
aos danos materiais, a qual impende consignar sua inocorrência, pois o termo inicial
para obter a reparação por danos materiais é a partir da data que a parte teve ciência
do ato ilícito praticado, motivo pela qual não há como ser reconhecida a prescrição
no caso concreto, pois, conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora só
soube  da  ocorrência  dos  danos  materiais  em  sua  propriedade,  no  ano  de  2011,
consoante  se  constata  do  boletim  de  ocorrência,  fl.  71,  portanto,  ao  saber  do
acontecimento,  é  que teve consciência  do direito  que invoca e  ajuizou a  ação no
mesmo ano.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  pátria  assim  se
posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS  -  PRESCRIÇÃO  TRIENAL  -  TERMO
INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO ILÍCITO PELO
LESADO -  PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA -
QUANTIAS  ENTREGUES  A  ADVOGADA  PARA
PAGAMENTO DE SUPOSTOS SERVIÇOS EXTRAS -
DESPESAS E  SERVIÇOS  NÃO COMPROVADOS  -
DESVIO  DOS  VALORES  -RESSSARCIMENTO
MATERIAL  -  DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.
Tratando-se  de  pretensão  de  reparação  de  danos
causados em decorrência da conduta ilícita praticada
pela parte ré, aplica-se a prescrição trienal do inciso
V, do § 3º, do art. 206, do CC, mas cuja contagem tem
como termo inicial a data em que a parte teve ciência
da  lesão  sofrida,  de  sorte  que,  tendo  este  evento
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ocorrido  em  meados  do  ano  de  2011,  somente
restaria  configurada  a  prescrição  da  pretensão  em
meados  de  2014.  Não  conseguindo  a  parte  ré
comprovar que os valores recebidos da parte autora,
na qualidade de sua advogada, foram destinados ao
pagamento de supostas despesas relativas a processo
judicial  ou  mesmo  de  hipotéticos  serviços  extras
solicitados pela filha da representada, bem como não
sendo  sequer  comprovada  a  realização  de  tais
serviços  ou  a  existência  de  tais  despesas,  resta
evidente o desvio dos valores pela procuradora e ora
requerida, o ilícito por ela praticado e o direito da
requerente à reparação material pretendida. (TJ-MG -
AC:  10525110150600001  MG,  Relator:  Arnaldo
Maciel,  Data  de  Julgamento:  06/08/2013,  Câmaras
Cíveis  /  18ª  CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
12/08/2013).

E,

APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAL.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
DO SUPOSTO ATO LESIVO. LEVANTAMENTO DE
VALORES  NÃO  REPASSADOS  AO  AUTOR
ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL PATROCINADA
PELA  RÉ.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL  AFASTADA.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA ACTIO  NATA.
CONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO EM JANEIRO
DE  2011.  NÃO  OCORRÊNCIA.  INDICAÇÃO  DE
DATA EQUIVOCADA. POSSÍVEL VERIFICAR QUE
O  AUTOR  CONSTATOU  O  DANO  APENAS  EM
JANEIRO  DE  2014  MEDIANTE  COMUNICAÇÃO
DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  RECURSO
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PROVIDO  NESSA  PARTE.  Na  r.  sentença  foi
reconhecida a ocorrência da prescrição trienal,  com
fulcro no art. 206, § 3º, V, do CC, pois o Magistrado
levou em consideração o momento em que o autor
tomou conhecimento do levantamento realizado pela
ré em 28/02/2011. Contudo, não se vislumbra que tal
registro  feito  na  petição  indicada  isso  comprova.
Verifica-se, com objetividade, que o autor constatou
o  dano  apenas  em  janeiro  de  2014,  quando  a
instituição  financeira  o  alertou  da  pendência
financeira  existente.  APELAÇÃO.  MANDATO.
AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  LEVANTAMENTO  DE
VALORES  NÃO  REPASSADOS  AO  AUTOR
ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL PATROCINADA
PELA  RÉ.  PROVA  DOCUMENTAL
INCONTROVERSA.  ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE
REVERTEU  A IMPORTÂNCIA LEVANTADA  EM
PROL  DO  AUTOR.  MERA  ALEGAÇÃO.  FATO
EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO  DEMANDANTE
NÃO AFASTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II,
DO  CPC.  RESTITUIÇÃO  IMPERIOSA.  RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE. Existe prova documental
segura  nos  autos  de  que  a  ré,  na  condição  de
procuradora  judicial,  efetuou  levantamento  de
quantia que pertencia ao autor e não repassou a ele.
Na contestação,  ela  não nega  a  situação  versada  e
traz argumento de que realizou a devida devolução,
mas não apresentou prova cabal  que confirme sua
alegação.  Comprovada  a  pretensão  deduzida  pelo
autor, caberia à ré afastar fato extintivo dela, o que
não  ocorreu.  APELAÇÃO.  MANDATO.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  LEVANTAMENTO  DE
VALORES  NÃO  REPASSADOS  AO  AUTOR
ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL PATROCINADA
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PELA  RÉ.  DANO  MORAL.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  FALTA DE  PROVA DO  FATO
ALEGADO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  333,  I,  DO
CPC.  RECURSO  NESSA  PARTE  IMPROVIDO.  A
reparação  civil  por  danos  morais  não  pode  ser
acolhida, ante a inércia do autor em produzir prova
da  sua  ocorrência,  não  bastando,  para  seu
reconhecimento, apenas a obrigação de restituição e
necessidade de contratação de outro advogado. (TJ-
SP  -  APL:  10060346520148260007  SP  1006034-
65.2014.8.26.0007,  Relator:  Adilson  de  Araujo,  Data
de  Julgamento:  30/06/2015,  31ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 01/07/2015)

Portanto,  em  face  das  exposições,  acima  narradas,
rejeito  a  prejudicial  de  prescrição  quanto  aos  danos  materiais  praticados  no
imóvel.

Adentrando  propriamente  na  questão  dos  valores
debatidos, insta registrar ser o dano material a ocorrência de lesão ao patrimônio do
indivíduo,  causando-lhe  prejuízos  econômicos.  Assim,  estando  comprovada  a
conduta do causador do dano, que agiu com dolo ou culpa, e o nexo causal entre o
seu comportamento e o dano ocorrido, surge a obrigação de reparar a lesão sofrida
pela parte.

Nessa  senda,  cumpre  esclarecer,  inicialmente,  a
responsabilidade  da  promovida  pela  posse,  guarda  e  manutenção  dos bens  e  a
obrigação de entregá-los nas mesmas condições que recebeu, conforme o parágrafo
único da cláusula terceira do pacto firmado entre as partes litigantes.

Partindo  dessa  assertiva,  verifica-se  do  cotejo  dos
autos, a configuração dos ilícitos praticados pela recorrente,  inclusive por meio dos
depoimentos narrados e das fotografias colacionadas, porquanto os danos materiais
estão devidamente comprovados no processo.
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Ademais,  os autores elencaram os bens depredados,
fls. 18/19, e a demandada não rebateu a existência dos aludidos prejuízos, limitando-
se,  apenas, a afirmar que não era responsável pela guarda dos bens, ou seja,  não
apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos
moldes  do art.  333,  II,  do  Código de Processo  Civil  de 1973,  vigente à época da
instrução probatória.

Assim, deve ser reconhecido o dever de indenizar os
prejuízos  suportados pela  parte  autora,  os  quais  foram indicados  na  sentença  e
remetidos à liquidação para apuração dos valores atribuídos aos danos causados,
devendo a correção monetária,  conforme a Súmula nº 43, do Superior Tribunal de
Justiça, ser arbitrada a partir do evento danoso,  pelo INPC, e os juros de mora,  no
percentual  de  1%  (um  por  cento),  a  partir  da  citação,  devendo    a  decisão   ser  
modificada  quanto  ao    termo  inicial  do  s  juros  de  mora  relativos  aos  danos  
materiais.

Por  outro  lado,  ao  examinar  o  acervo  probatório,
percebe-se a existência de danos morais, diante  da prova  do abalo sofrido, pois tal
situação,  indiscutivelmente,  ultrapassa  a  seara  de  mero  dissabor,  tornando-se
inquestionável o dano moral e a necessidade de adequada reparação, pois só o fato
do  proprietário  visualizar  a  depredação  de  todo  o  seu  imóvel,  independente  do
tempo  que  o  mesmo já  o  possuía,  configura-se  um  transtorno  imensurável,  não
cabendo, portanto, as alegações da recorrente acerca da inexistência de dano moral.

Desse  modo,  a  reparação  por  danos  morais  deve
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, provoque indubitável
violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo ou
ideal. Nessas condições, a indenização encontra amparo jurídico no direito pátrio,
especialmente no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186, do Código
Civil. 

No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
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acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe. Significa dizer, “A indenização por   dano   moral  
deve proporcionar ao lesado satisfação em justa medida, de modo que produza
impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem
significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC  0002866-
37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças
Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - sublinhei.
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Logo, entendo ter  a Magistrada a quo, ao arbitrar o
valor  indenizatório  referente  aos  danos  morais,  atentado-se  ao  critério  da
razoabilidade,  devendo ser  mantido  o  valor  fixado em primeiro  grau a  título  de
danos  morais,  qual  seja,  R$  80.000,00  (oitenta mil  reais), quantia  que  considero
suficiente para compensar o inconveniente sofrido, funcionando, ainda,  como um
fator de desestímulo à reiteração da conduta ora analisada, pois fará com que adote
medidas  para  evitar  a  repetição  de  atos  de  tal  natureza,  devendo    referida  
importância incidir    juros de mora, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a  
partir da citação, e correção monetária  , desde a prolação da decisão que arbitrou a  
indenização (Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça).

Avançando  sobre  as  demais  questões  recursais,
segundo a cláusula quarta do contrato  telado,  que estabelece o  importe anual  a ser
pago pelo arrendamento, a recorrente possui obrigação em efetuar o adimplemento
dos valores anuais de arrendamento vencidos durante o curso do processo e que não
tenham  sido  pagos,  porém,  somente    até  o  momento  da  ocorrência  do  efetivo  
despejo da    demandada  ,  devendo,  tais  valores,  serem apurados em liquidação de
sentença,  sendo assim, a sentença  merece  ser  alterada apenas no que  se refere ao
término do pagamento do arrendamento, qual seja, o efetivo despejo.

De  outra  banda,  a  cláusula  sexta  do  contrato
questionado,  fls.  47/48,  instituiu que o  desrespeito  a  qualquer uma das  cláusulas
contratuais ocasionaria a rescisão do negócio, além da cobrança do valor anual do
arrendamento vigente à época.

Assim,  analisando  os  autos,  percebe-se,  de  forma
cristalina,  o  descumprimento  das  cláusulas,  terceira,  parágrafo  único,  e  quinta,
parágrafo segundo, porquanto é devida a exigência da multa contratual no valor de
R$ 22.551,00 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais),  conforme fixado
na sentença.

Da  mesma  forma,  pelo  instrumento  contratual,
cláusula  quinta,  parágrafo  segundo,  a  apelante  estava  obrigada  a  regularizar  a
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situação do imóvel arrendado, porém não cumpriu com suas obrigações, conforme se
pode  observar  do  compulsar  do  processo,  razão  pela  qual  deve  responder  pelo
débito no valor de R$ 2.516,25 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e cinco
centavos)  para  fins  de  regularizar  o  imóvel  arrendado  nos  órgãos  pertinentes,
consoante determinado na decisão de 1º grau.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES E A
PREJUDICIAL,  NO  MÉRITO, DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO
APELATÓRIO, apenas para:

a) Determinar  como termo final do pagamento do
arrendamento o momento do efetivo despejo da demandada;

b)  Por  se  tratar  de  responsabilidade  contratual,  o
montante referente à indenização por danos materiais e morais, deve ser acrescido de
juros de mora e correção monetária, nos seguintes termos:

b.1) Dano material,  a ser apurado em liquidação de
sentença, acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento), a partir
da citação, mantendo-se a correção monetária fixada no decisum.

b.2)  Sobre  o  dano  moral  fixado  em  1º  grau  no
importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deve incidir juros de mora de 1% (um por
cento), desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento da indenização.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).
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Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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