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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES — PROCEDÊNCIA
EM  PARTE  —  IRRESIGNAÇÃO  —  QUANTUM INDENIZATÓRIO  —
PLEITO DE MAJORAÇÃO — NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO
FIM DESESTIMULANTE E REPARATÓRIO — LUCROS CESSANTES —
COMPROVAÇÃO  NOS  AUTOS  —  APURAÇÃO  EM  SEDE  DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

—  O  valor  do  ressarcimento  deve  ser  fixado  em  patamar  razoável,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao nível sócio econômico das partes, e de forma a

atender à dupla finalidade da indenização por dano moral, desestimulante e reparatória. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os autos de Apelação Cível Nº
0032277-43.2010.815.2001, em que é apelante Félix Distribuidora em Geral Ltda sendo apelado
Banco Santander.

A C O R D A, a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à
unanimidade, em  dar provimento ao apelo, elevando o valor do dano moral para R$ 15.000,00
(quinze mil reais) e condenando a promovida em lucros cessantes a ser apurado em liquidação de
sentença.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  Recursos  Apelatórios  interpostos  pela  Félix  Distribuidora  em
Geral Ltda e pelo Banco Santander contra sentença de fls.174/180, proferida pelo Juízo a quo, nos
autos da Ação Ordinária de Perdas de Danos, movida em face do Banco Santander, que julgou
"parcialmente  procendente  o  pedido  formulado  pelas  promoventes,  o  que  faço  com  esteio  do
art.269, I  do CPC c/c artigo 927 do CC, para condernar o réu a pagar a importância de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para Fênix Distribuidora de Produtos em Geral Ltda e  R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à
Karina Viana de Lucena, cujas quantias já dou por atualizada, com juros de mora de 1% ao mês, a
serem contados a partir da publicação da citação."



O primeiro apelante (Banco Santarder), pugnou pela reforma da sentença,
asseverando não ter ocorrido qualquer dano que desse ensejo a condenação em danos morais. A
título de pedido alternativo, requereu a redução da condenação dos danos morais.

A segunda apelante (Fênix Distribuidora em Geral Ltda) requer a reforma do
julgado, pugnando pela condenação da promovida em lucros cessantes, bem como a majoração dos
danos morais arbitrados na sentença objurgada.

Às fls.259 o promovido,  ora  primeiro apelante,  peticionou afirmando ter
dado cumprimento integral a sentença de fls.174/180, requerendo por fim, a extinção do processo
com baixa na distribuição.

Devidamente  intimado,  o  promovido  apresentou  contrarrazões  às
fls.264/275.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 304/305,  não se pronunciou
quanto ao mérito em razão da sua falta de interesse, indicando apenas que o feito retomasse o seu
caminho natural, submetendo ao elevado crivo desta Câmara.

É o relatório. 

V O T O:

Inicialmente,  deve  ser  ressalvado  que  ante  o  pedido  de  desistência  do
primeiro apelante (Banco Santander) às fls.259, deixo de apreciar o referido recurso, passando ao
exame apenas do segundo apelo.

Pois bem.

Narra os autos que em março de 2009, o promovido negativou seu nome,
bem  como  o  de  sua  representante  legal,  Karina  Viana  de  Lucena,  cobrando  a  parcela  com
vencimento em 21 de janeiro daquele ano, a qual já estava paga. Afirma que, em razão disso, a
primeira promovente teve o contrato de distribuição exclusiva rescindido pela empresa Trademed e
Exportação Comercial Ltda, acarretando em consequência, prejuízo financeiro.

A apelante (Fénix Distribuidora em Geral Ltda) manejou recurso apelatório
requerendo a reforma do julgado, pugnando pela condenação da promovida em lucros cessantes,
bem como a majoração dos danos morais arbitrados na sentença objurgada.

Na quantificação dos danos morais, deve o juiz observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar os diversos fatores que envolveram o ato
lesivo e o dano dele resultante, em especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da
ofensa, as causas que deram origem à lesão, a intenção do agente e a sua condição sócio-econômica.

Desta feita, vislumbra-se que o quantum indenizatório de R$ 5000,00 (cinco
mil reais), fixado na sentença vergastada, foi desproporcional e abaixo dos parâmetros dos valores
atualmente  arbitrados  e  necessários  a  reparação  do  caso  em  tela,  bem  como  à  finalidade
desestimulante da indenização por dano moral, impondo-se sua majoração. 

Ao arbitrar  a  indenização,  deve-se levar  em consideração o  nível  sócio-
econômico das  partes,  bem como o  animus  da ofensa  e  a  repercussão  dos  fatos,  que,  no caso
vertente, entendo ser de monta considerável, tendo em vista que a apelante, com o ato ilegal do



recorrido (permanência do nome do apelante em cadastro de restrição de crédito), experimentou um
dano moral, traduzido no sentimento psíquico de desgosto, desconforto emocional, perturbação na
tranqüilidade e no conceito que desfruta entre os demais de seu círculo de relações. 

Além disso, há se ser considerado o elevado porte econômico do apelado,
pelo que o valor  anteriormente arbitrado não se prestaria para o fim desestimulante próprio da
condenação em danos morais.

Desse modo, merece acolhimento parcial o pleito de majoração do quantum
condenatório fixado na sentença, entendendo como suficiente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). 

Quanto ao pleito de lucros cessantes, apesar do julgador de primeiro grau,
ter  afirmado que  “não merece se acolhida a  tese da primeira  autora,  pois  esta  não  comprovou
efetivamente a quantia que deixou de lucrar e em que consistiu os lucros cessantes efetivamente
(…)”, consta dos autos contrato entre a promovente e a empresa Trademed de distribuição exclusiva
de  produtos  hospitalares  (fls.66/68),  bem como  notas  fiscais  onde  a  promovente  comercializa
produtos fornecidos pela Trademed (fls.70/71). Ademais, há uma prova crucial nos autos, que é uma
carta da Trademed,  informando o cancelamento do contrato com a recorrente,  o que não deixa
dúvidas quanto ao prejuízo sofrido pela mesma, merecendo portanto reforma o presente julgado,
para condenar a promovida em lucros cessantes.

Quanto  ao  valor   dos  lucros  cessantes,  determino  que  os  mesmos
sejam apurados em sede liquidação de sentença, conforme jurisprudência abalizada:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULOS – DANOS MATERIAIS –
LUCROS  CESSANTES  –  PROVA  DE  QUE  O  VEÍCULO  DANIFICADO  ERA
UTILIZADO NO TRANSPORTE, PROPICIANDO RENDA MENSAL – ANULADA A
SENTENÇA  PARA  RENOVAÇÃO  DE  CITAÇÃO  DE  LITISCONSORTE,  NADA
OBSTAVA  QUE,  NA  ORIGEM,  OS  DOCUMENTOS  JUNTADOS  NO  RECURSO
FOSSEM  CONSIDERADOS  -  AÇÃO  JULGADA  PROCEDENTE  –  LUCROS
CESSANTES RECONHECIDOS - VALORES QUE DEVERÃO SER APURADOS
EM  SEDE  DE  LIQUIDAÇAO  POR  ARBITRAMENTO  –  SENTENÇA
REFORMADA. - Apelação provida.(TJ-SP - APL: 90000446120128260577 SP 9000044-
61.2012.8.26.0577, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 27/08/2015, 25ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
LUCROS  CESSANTES.  REQUISITOS  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
PRESENÇA.  VÍTIMA DO ACIDENTE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTES.
VEÍCULO  PARADO  NA  OFICINA  PARA  CONSERTO.  COMPROVAÇÃO  DOS
LUCROS  CESSANTES.  TEMPO  REGULAR  DE  REPARO  DO  VEÍCULO  A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  LIQUIDAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  -  São
pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado
danoso e o nexo de causalidade entre ambos. - Sendo a atividade da empresa vítima do
acidente a realização de transporte de cargas, tenho sido comprovado a paralisação de seu
veículo para conserto, são devidos a ela os lucros cessantes, ou seja, aquilo que deixou
de lucrar com o transporte de cargas. - A indenização, contudo, deve corresponder ao
tempo regular e habitual de reparo do veículo, o que será objeto de liquidação de
sentença, por arbitramento. - O quantum indenizatório deve corresponder os ganhos
que a parte deixou injustamente de auferir, conforme será apurado em liquidação de
sentença,  por arbitramento. (TJ-MG -  AC:  10024095653374001  MG,  Relator:  Leite
Praça, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 04/03/2013)



JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  Cerceamento  de  defesa.
Inocorrência.  Hipótese  em  que  desnecessária  a  produção  de  prova  para  o
desl inde  da  ação.  Suficiência  dos  elementos  acostados  aos  autos .
Faculdade  do  Juiz  anal isar  a  pert inência  e  necessidade  das  provas,
conforme  precei tua  o  ar t .  130  do  Código  de  Processo  Civil .  Recurso  da
autora  nesta  parte  improvido.  CONTRATO.  Cédula  de  crédi to  bancário.
Abertura  de  crédi to  garant ida  pela  al ienação  f iduciária  de  ações,
depósi to  e  mandato.  Execução  prematura  da  garant ia  -Hipótese  em  que  o
banco-réu ut i l izou-se do mandato  para  vender  as  ações antes  de vencida e
não  paga  a parcela de juros  previs ta  no contrato.  Valores  recebidos com a
venda,  que  deverão  ser  contabi l izados  com  a  apl icação  de  correção
monetária  pela  Tabela  Prát ica  do  Tribunal  de  Just iça  a  part i r  da  data  da
venda  e  juros  de  mora  de  1%  ao  mês  desde  a  ci tação  e  compensados  do
valor  da  dívida.  Impossibil idade  de  se  declarar  nula  a  venda,  tendo  em
vista  o  posterior  acordo  entre  a  autora  e  a  compradora.  Recurso  da  autora
nesta  parte  parcialmente  provido.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Danos
materiais .  Dano  emergente  e  lucros  cessantes .  Execução  prematura  de
garantia  que  acarretou  na  perda  do  controle  acionário  da  apelante.
Investimento  de  vulto.  Hipótese  em  que  deverá  ser  ressarcido  pelos
danos  emergentes  e  lucros  cessantes  a  serem  apurados  em  l iquidação
por  arbitramento.   Recurso  da  autora  nesta  parte  provido.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Danos  morais .  Ati tude  intempest iva  do
banco-apelado  que  ocasionou  a  perda  do  controle  acionário  da  autora-
apelante  sem  o  seu  consent imento.  Ausência  de  vencimento  antecipado.
Negat ivação  indevida.  Indenização  f ixada  em  R$  100  000,00  (cem  mil
reais) .  Recurso  da  autora  nesta  parte  provido.  RECURSO.  Apelação.
Pretensão  dos  patronos  do  banco-réu  de  que  seja  majorado  o  valor  dos
honorários  de  advogado.  Ônus  da  sucumbência  invert ido  em  razão  do
resultado  do  julgamento  do  recurso  da  autora.  Anál ise  do  recurso  dos
patronos  do  réu  prejudicada.  " .  (TJSP;  APL 0206927-14.2008.8.26.0100;
Ac.  9180924;  São  Paulo;  Vigésima  Terceira  Câmara  de  Direi to  Privado;
Rel .  Des.  J .  B.  Franco de Godoi ;  Julg.  27/01/2016;  DJESP 24/02/2016)  

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  apelo,  para  majorar  a
indenização de danos morais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condeno ainda o
promovido em lucros cessantes que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

No que tange aos honorários advocatícios, condeno o promovido nos termos
do art.85, § 2º do NCPC ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais Guedes (Presidente).  Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa
(Juiz Convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator



            R e l a t o r

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001376-71.2016.815.0000– 4ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Trata-se  de  Recursos  Apelatórios  interpostos  pela  Félix  Distribuidora  em
Geral Ltda e pelo Banco Santander contra sentença de fls.174/180, proferida pelo Juízo a quo, nos
autos da Ação Ordinária de Perdas de Danos, movida em face do Banco Santander, que julgou
"parcialmente  procendente  o  pedido  formulado  pelas  promoventes,  o  que  faço  com  esteio  do
art.269, I  do CPC c/c artigo 927 do CC, para condernar o réu a pagar a importância de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para Fênix Distribuidora de Produtos em Geral Ltda e  R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à
Karina Viana de Lucena, cujas quantias já dou por atualizada, com juros de mora de 1% ao mês, a
serem contados a partir da publicação da citação."

O primeiro apelante (Banco Santarder), pugnou pela reforma da sentença,
asseverando não ter ocorrido qualquer dano que desse ensejo a condenação em danos morais. A
título de pedido alternativo, requereu a redução da condenação dos danos morais.

A segunda apelante (Fênix Distribuidora em Geral Ltda) requer a reforma do
julgado, pugnando pela condenação da promovida em lucros cessantes, bem como a majoração dos
danos morais arbitrados na sentença objurgada.

Às fls.259 o promovido,  ora  primeiro apelante,  peticionou afirmando ter
dado cumprimento integral a sentença de fls.174/180, requerendo por fim, a extinção do processo
com baixa na distribuição.

Devidamente  intimado,  o  promovido  apresentou  contrarrazões  às
fls.264/275.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 304/305,  não se pronunciou
quanto ao mérito em razão da sua falta de interesse, indicando apenas que o feito retomasse o seu
caminho natural, submetendo ao elevado crivo desta Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

João Pessoa, 05 de maio de 2017



Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                          Relator


