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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  COMPROVAÇÃO  DE  ATO
OMISSIVO  E  NEGLIGENTE  DA  EDILIDADE.
IMINÊNCIA  DE  DESLIZAMENTO  DE  TERRA.
PROBLEMA QUE PERDURA HÁ MAIS DE 06 (SEIS)
ANOS. RELOCAÇÕES ANUAIS DAS PARTES. VÁRIAS
MUDANÇAS.  INÚMERAS  TENTATIVAS  DE  SE
RESOLVER  O  PROBLEMA JUNTO  AO  MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE  CONFIGURADA.  OFENSA
MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

“Quando o  dano foi  possível  em decorrência  de  uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou
tardia  ou  ineficazmente)  é  de  se  aplicar  a  teoria  da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não
agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E,
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se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado  a  impedir  o  dano.  Isto  é:  só  faz  sentido
responsabilizá-lo  se  descumpriu  dever  legal  que  lhe
impunha obstar ao evento lesivo.”(In “Curso de Direito
Administrativo,  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,12ª
ed, Malheiros Editores, págs. 794/795) 

Conforme  orientação  do  Supremo  Tribunal  Federal,
tratando-se  de  ato  omissivo  do  poder  público,  a
responsabilidade civil  é  subjetiva,  pelo que exige dolo
ou culpa, encontrando-se em uma de suas três vertentes,
a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo,
entretanto,  necessário  individualizá-la,  dado que pode
ser atribuída, de forma genérica, a falta do serviço.

Havendo dano comprovado e nexo de causalidade desse
com  a  conduta  do  demandado,  no  caso,  a
omissão/negligência  do  ente  público,  está  presente  o
dever de indenizar. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento
ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por  João Lino da
Silva e Sônia Maria da Silva e Silva contra sentença, fls. 163/164v, proferida
pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Ingá  que,  nos  autos  da  Ação  de
Indenização  por  Danos  Morais,  intentada  pelos  recorrentes  em  face  do
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Município de Serra Redonda, julgou improcedentes os pedidos iniciais por
entender que a prefeitura promoveu a remoção dos demandantes do imóvel
situado em área de risco.

Em razões recursais, fls. 168/176, os autores alegam que
a sentença está contraditória,  porquanto as ordens de despejo ocorreram
quando  o  município  deixou  de  adimplir  os  alugueis  dos  imóveis  onde
estavam alocados. 

Afirmam que só retornaram às casas após denunciarem
o descaso no Ministério Público, momento em que a demandada assinou
Termo de Ajustamento de Conduta.

Aduzem que “há mais de 3 (três) anos se arrasta a situação
dos promoventes, sem previsão de solução do caso, em que os mesmos levam uma
vida  de  verdadeiros  nômades,  onde  constantemente  alternam  entre  locações  e
terceiros e suas casas condenadas.”

Sustentam ainda que  “a construção do referido imóvel da
área de risco, possui Alvará de Licença para Construção emitido pela Prefeitura,
juntamente com a autorização do CREA/PB, conforme atesta os documentos em
anexo.”

Requerem  o  provimento  do  recurso  para  julgar
totalmente procedente a ação. 

Contrarrazões às fls. 184/190.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  195/196,  não  ofertou
parecer de mérito. 

É o relatório.
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V O T O
  
  Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Contam os autos que João Lino da Silva e Sônia Maria
da Silva e Silva ajuizaram ação em face do Município de Serra Redonda,
alegando que em junho de 2011 tiveram suas residências condenadas pela
defesa civil,  em razão das fortes chuvas que ocorreram na região,  com a
possibilidade de deslizamento da barreira  que se localizava próximo aos
imóveis.

Argumentaram  que  o  Ministério  Publico  interveio  no
caso,  exigindo  da  Prefeitura  que  custeasse  o  aluguel  para  os  moradores
atingidos com as chuvas até a solução definitiva do problema.

Informaram que “por diversas vezes a Prefeitura deixou de
pagar os aluguéis aos quais se comprometera, ocasionando um imenso transtorno e
temor aos  promoventes,  haja  vista  que eram despejados  da  casa  a  qual  estavam
locados, tendo que custear as despesas para o deslocamento dos móveis, e retornar a
residir na residência interditada.” 

Defenderam  que “Após  ser  oficiado  (ofício  n°  019/2013)
pelo Parquet, para que justificasse a ausência do pagamento, a promovida respondeu
afirmando  que  o  período  de  realocação  das  famílias  deveria  ocorrer  apenas  na
estiagem, assim, após o término do inverno, determinou que os promoventes, assim
como as outras famílias lesadas, voltassem a habitar as residências interditadas, sem
que houvesse um laudo técnico que amparasse tal medida.” 

Sustentaram  que  quando  propuseram  a  ação,  o
problema perdurava há mais de 03 (três) anos.

Pleitearam a condenação da edilidade ao pagamento de
indenização pelos danos morais suportados.
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O  Juízo  primevo  julgou  improcedentes  os  pedidos
iniciais  por  entender  que  a  prefeitura  promoveu  a  remoção  dos
demandantes da área de risco.

Pois bem.

A sentença deve ser reformada!

De acordo com as provas juntadas aos autos, o problema
de moradia das partes perdura desde 2011 até os dias atuais. Não existe um
único documento demonstrando empenho da edilidade para a solução do
problema.

Não  é  crível  que  pessoas  idosas  precisem  ficar  se
mudando  todo  ano  por  causa  da  omissão  do  Município.  Embora  a
Prefeitura  de  Serra  Redonda  custeie  temporariamente  as  moradias,  após
imposição e insistência do  parquet,  não é correto que o Ente Público não
tome uma providência definitiva sobre o caso.

Nesse período já teve duas eleições municipais e nada
de  comprometimento  do  Poder  Executivo  Municipal  em  resolver  os
problemas da localidade.

Várias  audiências  foram  realizadas  para  se  chegar  à
solução das moradias dos autores, cito os documentos de fls. 37, 68, 72, 101.

Se  a  área era  de  risco,  por  que a  Prefeitura  liberou o
Alvará para construção (fl.18)? Se realmente tivesse sido diligente, jamais
teria liberado para os promoventes terem construído nessa localidade, fl. 21.

 

A situação  não  pode  ser  encarada  como  um  simples
aborrecimento do dia a dia,  muito menos um mero dessabor,  como dito
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anteriormente.  O  problema  perdura  há  mais  de  06  (seis)  anos,  com
sucessivas mudanças de endereço, com gastos para transporte de móveis.

Vale  ressaltar  que  o  problema  atingiu  um  número
mínimo de residências (apenas 06 (seis) – fl. 97), o que tornaria a solução
mais simples e menos dispendiosa para o Município. Não se trata de um
bairro inteiro, mas de poucas residências de uma pequena localidade. 

A teoria da responsabilidade objetiva, prevista no artigo
37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é aquela adotada para as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos,  responsáveis  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,
causarem a terceiros. 

Portanto,  tratando-se  de  comportamento  comissivo  de
seus prepostos,  a  responsabilidade do ente  público deve ser  apurada no
plano objetivo, por força do referido comando constitucional. 

Todavia,  o  mesmo  não  ocorre  no  que  concerne  à
omissão,  situação  na  qual,  conforme  orientação  firmada  no  Supremo
Tribunal  Federal,  a  responsabilidade  civil  da  Administração  Pública  é
subjetiva,  identificando-se,  no  caso  concreto,  a  denominada  “culpa
administrativa”, revelada em razão da falta ou da prestação falha ou tardia
de um serviço. 

Nesse  sentido,  trago  à  colação  ementa  do  voto  do
Ministro Carlos Velloso, proferido no Recurso Extraordinário nº 369820/RS –
publicado no informativo do Supremo Tribunal Federal nº 391: 

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CIVIL.

RESPONSABILIDADE  CIVIL  DAS  PESSOAS  PÚBLICAS.  ATO

OMISSIVO  DO  PODER PÚBLICO:  LATROCÍNIO  PRATICADO

POR APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA:

_______________________________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000675-60.2014.815.0201                  6



CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. I.

-  Tratando-se  de  ato  omissivo  do  poder  público,  a

responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo

ou  culpa,  esta  numa  de  suas  três  vertentes,  a  negligência,  a

imperícia  ou  a  imprudência,  não  sendo,  entretanto,  necessário

individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público,

de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço - faute

du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade,

vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída

ao  poder  público  e  o  dano causado a  terceiro.  III.  -  Latrocínio

praticado  por  quadrilha  da  qual  participava  um  apenado  que

fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de

causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do

STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE

130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE

conhecido e provido.” 

Em sendo assim, observa-se que a Fazenda Municipal só
poderá vir a ser responsabilizada por esses danos, se ficar provado que, por
sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento,
deixando  de  realizar  obras  que razoavelmente  lhe  seriam exigíveis.  Não
obstante, nesse caso, a responsabilidade da edilidade será determinada pela
teoria da culpa anônima ou falta do serviço, e não pela objetiva. 

Essa  é  a  preciosa lição de Celso  Antônio Bandeira  de
Mello: 

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do

Estado  (o  serviço  não  funcionou,  funcionou  tardia  ou

ineficazmente)  é  de  se  aplicar  a  teoria  da  responsabilidade

subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,

ser  ele  o  autor  do  dano.  E,  se  não  foi  o  autor,  só  cabe

responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só
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faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal  que lhe

impunha  obstar  ao  evento  lesivo.”(In  “Curso  de  Direito

Administrativo,  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,12ª  ed,

Malheiros Editores, págs. 794/795) 

Frente  a  tais  ensinamentos,  reconheço  que,  em  se
tratando de conduta omissiva da municipalidade, mesmo diante do Código
Civil, in casu, aplica-se a responsabilidade subjetiva. 

Dessa forma, temos que a culpabilidade pela conjuntura
narrada na exordial é do Município, pois é mister do Administrador Público
o  cuidado  e  a  conservação  da  propriedade  pública,  na  qual  se  inclui  o
patrimônio urbanístico,  competindo ao respectivo ente a manutenção e a
fiscalização, sobretudo quando existente ameaça ao bem-estar e à saúde da
comunidade. 

In casu, verifico que surgiu o dano experimentado pelos
autores em virtude da negligência/omissão do recorrido em providenciar a
reparação do terreno onde as casas estavam situadas, tendo em vita que o
problema perdura  há mais de 06 (seis) anos, sem uma solução definitiva.
Ainda mais porque a Prefeitura concedeu Alvará para construção (fl.18) das
residências. 

Nesse sentido:

“RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.  ACIDENTE  EM

BURACO  (VOÇOROCA)  CAUSADO  POR EROSÃO  PLUVIAL.

MORTE  DE  MENOR.  INDENIZAÇÃO.  CASO  FORTUITO  E

FORÇA  MAIOR.  INEXISTÊNCIA.  SÚMULA  7/STJ.  NÃO-

INCIDÊNCIA. (…)  5. Nas situações em que o dano somente foi

possível em decorrência da omissão do Poder Público (o serviço

não  funcionou,  funcionou  mal  ou  tardiamente),  deve  ser
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aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva. Se o Estado não

agiu, não pode ser ele o autor do dano. Se não foi o autor, cabe

responsabilizá-lo apenas na hipótese de estar obrigado a impedir

o  evento  lesivo,  sob  pena  de  convertê-lo  em  "segurador

universal".  6.  Embora a municipalidade tenha adotado medida

de  sinalização  da  área  afetada  pela  erosão  pluvial,  deixou  de

proceder ao seu completo isolamento, bem como de prover com

urgência  as  obras  necessárias  à  segurança  do  local,  fato  que

caracteriza  negligência,  ensejadora  da  responsabilidade

subjetiva.”  2 (REsp 135542/MS,  Rel.  Ministro  CASTRO MEIRA,

SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 29/08/2005, p. 233) 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS  E  PATRIMONIAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.

PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  INCONFORMISMO.

PRECIPITAÇÕES  PLUVIOMÉTRICAS.  INUNDAÇÃO  DA

RESIDÊNCIA  DO  AUTOR.  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA

DO ENTE MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

ATUAÇÃO  INEFICIENTE.  INEXISTÊNCIA  DE  REDE  DE

ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.  COMPROVAÇÃO POR

MEIO  DE  PERÍCIA.  CONDUTA  ANTIJURÍDICA,  DANOS  E

NEXO  CAUSAL  COMPROVADOS.  CONSTRUTORA.

CONCORRÊNCIA  PARA  A  OCORRÊNCIA  DO  EVENTO

DANOSO. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO DE TÉCNICAS PARA

IMPEDIR O DESLOCAMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO

COM  AS  ÁGUAS  DAS  CHUVAS.  EXCLUSÃO  DA

RESPONSABILIDADE  POR FORMA  MAIOR  OU  CASO

FORTUITO.  NÃO  ACOLHIMENTO.  INTEMPÉRIES

PREVISÍVEIS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA

EVITAR  DANO.  AUSÊNCIA  POR  PARTE  DOS  APELADOS.

DANOS MATERIAIS. PERDIMENTO DE BENS, ESTRAGOS NA

ESTRUTURA DO IMÓVEL E NECESSIDADE DE ALUGUEL DE

OUTRA  RESIDÊNCIA.  COMPROVAÇÃO  POR  MEIO  DE
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FOTOGRAFIAS  E  RELAÇÃO  CONSTANTE  NA  INSPEÇÃO

FEITA PELA DEFESA CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS

PRESUMÍVEIS.  QUANTUM.  VALOR  RAZO-  ÁVEL  E

PROPORCIONAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.

DESPROVIMENTO  DOS  APELOS.  -  Para  que  se  reconheça  o

cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da

conduta  antijurídica  que  gere  dano,  bem  como  o  nexo  de

causalidade entre a conduta e o dano. - Consoante entendimento

jurisprudencial firmado pela Corte Suprema, a responsabilidade

civil do ente público é subjetiva, quando a conduta for omissiva,

identificando-se,  no  caso  concreto,  a  denominada  “culpa

administrativa”, que se contenta com a comprovação da falta do

serviço,  ou da prestação de um serviço ineficiente ou tardio.  -

Restou  caracterizada  a  atuação  ineficiente  do  Município  de

Campina  Grande,  tanto  é  que  acarretou  a  inundação  da

residência  do  autor,  causando  lamentáveis  prejuízos  àquela

família. - Ora, a atuação ineficiente é fato notório nos presentes

autos,  posto  que  o  ente  municipal  tinha  e  tem  o  dever  de

construir  rede  de  escoamento  de  água  pluvial,  em  razão  da

possibilidade  de  intensas  precipitações  pluviométricas,  porém

não o fez e, por isso, provocou a inundação e estragos na casa do

apelado.  -  Constatado  o  defeito  na  prestação  do  serviço  e  a

ausência de obras de escoamento de águas, as quais deveriam ter

sido  realizadas  como  medida  preventiva  à  ocorrência  do

mencionado evento, resta caracterizada a responsabilidade civil

do Município, devendo ser mantida a sentença, nesse ponto. (…)

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00191307120088150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  j.  em  24-03-

2015)

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS  E  MORAIS.  ALAGAMENTO  DE  RESIDÊNCIA.
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DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS

PLUVIAIS.  OMISSÃO  DO  ESTADO.  FAUTE  DU  SERVICE.

RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA.  Em  se  tratando  de  ato

imputado ao ente público por omissão, a presença do dever de

indenizar é de ser  analisada sob o prisma da teoria subjetiva,

sendo imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou

culposa  por  parte  do  agente  público,  do dano suportado pela

vítima  e  do  respectivo  nexo  de  causalidade.  DEVER  DE

INDENIZAR. CULPA CONFIGURADA. Hipótese em que restou

evidenciada a negligência da administração pública, consistente

na deficiência do sistema de escoamento das águas da chuva, o

que contribuiu para o alagamento da residência da autora. Não

configuração de caso fortuito ou força maior como excludentes

da responsabilidade. Previsibilidade de intempéries do tempo,

cabendo à Administração Pública a adoção de medidas capazes

de  minimizar  os  efeitos  decorrentes  da  ação  das  chuvas.

Precedentes desta Corte. Presente o nexo causal entre a omissão

do estado e o dano sofrido pela vítima, impõe-se a manutenção

da  sentença  no  que  tange  ao  reconhecimento  do  dever  de

indenizar. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. Comprovada

a danificação de bens que guarneciam a residência da autora, deve

o requerido responder pelos prejuízos materiais. Valor pleiteado

que se revela razoável e não foi objeto de impugnação especifica

pelo  requerido,  impondo-se  o  seu  acolhimento.  Senten-  ça

confirmada,  no  ponto.  DANOS  MORAIS.  OCORRÊNCIA.  São

evidentes os transtornos decorrentes do alagamento, em grandes

proporções, de uma residência, estando caracterizado o danum in

re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da

experiência  comum,  prescindindo  de  prova  quanto  ao  prejuízo

concreto.  Condenação  mantida.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.

MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela

doutrina  e  jurisprudência  pátrias  para  a  fixação  do  montante

indenizatório,  atento  às  particularidades  do  caso  concreto,  o
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quantum de R$ 3.000,00 (três  mil reais),  acrescido de corre-  ção

monetária  e  juros  moratórios  legais,  se  mostra  razoável  e

proporcional.  Sentença  mantida,  no  ponto.  APELAÇÃO

DESPROVIDA.”  (Apela-  ção  Cível  Nº  70058350596,  Décima

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto

Lessa Franz, Julgado em 24/04/2014) (TJ-RS - AC: 70058350596 RS,

Relator:  Paulo  Roberto  Lessa  Franz,  Data  de  Julgamento:

24/04/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da

Justiça do dia 26/05/2014). 

Na  conjuntura  em  apreço,  tem-se  que  a  conduta
omissiva e negligente da edilidade foi demonstrada nos autos, bem como
restaram evidenciados os elementos ensejadores da responsabilidade civil,
tendo-se o dever de indenizar. 

Sendo  assim,  a  sentença  deve  ser  reformada  para
condenar a prefeitura ao pagamento dos danos morais. 

 
Quanto à fixação do  quantum reparatório, é cediço que

deve-se  levar  em  consideração  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade. 

Impõe-se observar uma série de elementos que norteiam
o caso concreto, como a situação econômica, social e cultural do ofensor e do
ofendido; o grau da culpa; a divulgação do evento danoso; a repercussão no
meio social; a fim de se chegar a um valor equânime. 

Nesse esteio, tem a jurisprudência procurado estabelecer
parâmetros  para  auxiliar  o  Juiz  em  tão  árdua  missão,  colhendo-se  os
seguintes precedentes: 

“O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da

razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório,
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tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função

reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta

lesiva.”  (STJ,  AgRg  no  AI  n.  1.259.457/RJ,  rel.  Min.  Humberto

Martins,  j.  em  13.4.2010).  “[...]  tem-se  fixado  o  quantum

indenizatório  de  acordo  com  as  peculiaridades  de  cada  caso

concreto, levando em conta, sobretudo: a malícia, o dolo ou o grau

de  culpa  daquele  que  causou  o  dano;  as  condições  pessoais  e

econômicas  das  partes  envolvidas;  os  antecedentes  pessoais  de

honorabilidade  e  confiabilidade  do  ofendido;  a  intensidade  do

sofrimento psicológico; a finalidade admonitória da sanção, para

que a prática do ato ilícito não se repita; e o bom senso, para que a

indenização não seja extremamente gravosa, a ponto de gerar um

enriquecimento sem causa ao ofendido, nem irrisória, que não lhe

propicie uma compensação para minimizar os efeitos da violação

ao bem jurídico.” (TJSC, AC n. 2012.050604-2, rela. Desa. Maria do

Rocio Luz Santa Ritta, j. em 23.10.2012) 

Logo, a quantificação a ser arbitrada não pode ser causa
de  enriquecimento  ilícito  por  parte  dos  ofendidos,  tampouco  ser
insignificante, a ponto de não amenizar os sofrimentos experimentados. 

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor mostra-se razoável e proporcional à lesão sofrida. 

A verba honorária deve observar os critérios constantes no § 2º do

art.  85  do  CPC/2015,  de  forma  que  o  julgador  deve  analisar  a

dedicação, o grau de zelo com que conduziu os interesses de seu

cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido entre o seu

início e fim.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO
APELO,  para  julgar  procedente  a  ação,  condenando  a  edilidade  ao
pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
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cada autor,  com atualização pelo INPC, juros de mora a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ), bem como aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei
nº 9.494/97 aos consectários legais. 

Honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da
condenação, observando-se os critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

 
É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 25 de julho de
2017,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria  das Graças Morais  Guedes (relatora),  o
Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.

Presente à sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 27 de julho de
2017.

   Desa. Maria das Graças Morais Guedes               
                       R E L A T O R A
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