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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0127480-61.2012.815.2001
ORIGEM               : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Shopping Center Tambia Ltda
ADVOGADO : Eduardo Braga Filho – OAB/PB 11.319
APELADO : Liberty Seguros S/A
ADVOGADO   : Manuela  Moura  da  Fonte  –  OAB/PE  20.397  e  Ingrid
Gadelha – OAB/PB 15.488

PROCESSUAL CIVIL – Ação de obrigação
de  fazer  com  pedido  de  indenização  por
danos  morais  e  materiais  –  Preliminar  -
Sentença  –  Denunciação  da  lide  –  Não
cabimento  –  Exclusão  da  seguradora  –
Irresignação  –  Pleito  de  aplicação  do
princípio da fungibilidade – Chamamento ao
processo  –  Inovação  recursal  –
Configuração  –  Impossibilidade  –  Não
conhecimento.

- A apelação cível não comporta inovação
de  teses  recursais,  tendo  em  vista  a
preclusão consumativa, devendo a matéria
impugnada constar anteriormente em sede
de primeiro grau.

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por danos morais e materiais –
Agressão física – Seguranças do shopping
– Má prestação de serviço   - Art. 373 do
CPC/2015  –  Ônus  do  autor  –  Fato
constitutivo  –  Comprovação  -   Fato
impeditivo,  modificativo  e  extintivo  -
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Responsabilidade  do   réu  -   Não
demonstração-   Dano moral – Configurado
–  Quantum  indenizatório  fixado  –
Razoabilidade  e  proporcionalidade  -
Desprovimento.

— O Código de Processo Civil em seu art.
art. 373, estabelece que incube ao autor o
ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito, enquanto que cabe ao réu a prova
dos  fatos  extintivos,  impeditivos  e
modificativos do direito do autor.

-   A  jurisprudência  dos  nossos  Tribunais
Pátrios  já  firmou  entendimento  de  que
subsiste o dano moral quando ocorre a má
prestação de serviço.

−  O  dano  moral  se  configura  pela  dor,
sofrimento,  angústia,  humilhação
experimentados  pela  vítima,  por
conseguinte,  seria  absurdo,  até  mesmo,
impossível  que  se  exigisse  do  lesado  a
prova  do  seu  sofrimento.  Desse  modo,
restado  provado  nos  autos  o  evento
danoso, estará demonstrado o dano moral,
uma vez  que este  ocorre  "in  re  ipsa",  ou
seja, decorre do próprio fato ilícito.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, não conhecer da preliminar e
negar  provimento  à  apelação  cível,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da
súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ANDREY  SANTOS  DE  LIMA  ingressou
com ação ordinária de obrigação de fazer c/c  indenização por danos morais
e  materiais  em face  de SHOPPING CENTER TAMBIÁ LTDA E NAJA –
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
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Regularmente  citadas,  a  primeira
promovida apresentou contestação às fls. 30/34 e a segunda às fls. 46/48.

Pedido  do  Shopping  Tambiá  Ltda,
pugnando pela denunciação à lide da empresa Liberty Seguros S/A, com a
qual  mantém contrato  de seguro cuja  cobertura abrange responsabilidade
civil.

Impugnação à contestação às fls. 59/65.

Citação  da  Liberty  Seguros  S/A,  a  qual
apresentou  contestação  às  fls.  84/99,  pugnando  pelo  prosseguimento  da
ação sem a sua intervenção ou pela observação dos limites da cobertura
contratual.

Às  fls.  126/132,  o  MM.  Juiz  monocrático
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, de forma
solidária, ao pagamento de uma indenização por danos morais no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente e com incidência
de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso,  bem como em
honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

Embargos  de  declaração  interposto  pelo
Shopping Center Tambiá Ltda às fls. 133/134, os quais foram rejeitados pela
MM. Juíza “a quo” às fls. 135/137.

Decisão  anulando  todos  os  atos
posteriores à sentença de fls. 126/132 (fl. 162).

Liberty  Seguros  S/A  interpôs  embargos
declaratórios às fls.  164/166, os quais  foram acolhidos parcialmente pelo
MM. Juiz “ a quo” às fls. 171/173, determinando a integração a sentença, a
qual passa a ter o seguinte teor: “Ante o exposto, com base nos argumentos,
dispositivos  e  entendimentos  acima  elencados,  excluo  da  lide  a  Liberty
Seguros S/A,  por  impossibilidade de  denunciação à lide,  in  casu,  e  julgo
parcialmente  procedente  o  pedido  veiculado  na  inicial,  para  condenar  os
réus, Shopping Center Tambiá Ltda e Naja Vigilância e Segurança Ltda, de
forma solidária,  ao  pagamento  de  uma indenização por  danos  morais  ao
autor  no  importe  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),  corrigidos
monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês desde a data do
evento danoso, bem como honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação”.
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Irresignada,  o  Shopping  Center  Tambiá
Ltda apelou às fls. 182/197, aduzindo, preliminarmente, a fungibilidade entre
denunciação da lide e chamamento ao processo – da previsão no CDC de
chamamento  da  seguradora  ao  processo  –  da  aceitação  do  pedido  pelo
autor. No mérito, afirmou a ausência de provas do fato constitutivo do direito
do autor, da impossibilidade de inversão do ônus da prova, da inexistência
das imagens mencionadas pelo autor em face do decurso do tempo, e ao fim,
pugnou pela redução do valor da indenização.

A  Liberty  Seguros  S/A  apresentou
contrarrazões às fls.  201/215, alegando a impossibilidade de aceitação da
denunciação,  bem  como  da  impossibilidade  de  condenação  direta  da
denunciada

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação do mérito (fls.222).

Certidão, informando que as demais partes
não apresentaram contrarrazões (fl. 227).

É o que interessa a relatar.

V O T O

Preliminar – Chamamento ao processo

Joeirando os autos, observa-se que diante
do indeferimento do pedido de denunciação à lide da seguradora, o Shopping
Center  Tambiá  apelou,  aduzindo  que  em  razão  da  impossibilidade  de
denunciação à lide, sob o fundamento de que seria vedada pelo art. 88 do
CDC, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade e deferido o chamamento
ao processo.

No  entanto,  como  é  cediço  não  pode  o
apelante  utilizar argumentos que não foram ventilados em primeiro grau, em
respeito ao duplo grau de jurisdição. De acordo com o disposto no art. 1013,
do CPC/2015, o tribunal só conhecerá das matérias que forem suscitadas e
impugnadas na instância anterior. 

Nesse  sentido,  colhe-se  do  entendimento
dos nossos Tribunais Pátrios. Veja-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE  -  NÃO
CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS  HIPÓTESES
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LEGAIS  PREVISTAS  -  DESCABIMENTO.
CHAMAMENTO AO  PROCESSO -  PRECLUSÃO  -
NÃO  CONHECIMENTO.  1.  A  denunciação  da  lide,
consistente em chamar terceiro que mantém vínculo de
direito  com  o  denunciante,  somente  deve  ocorrer  na
incidência de uma das hipóteses previstas no art. 70 do
Código  de  Processo Civil  .  2.  Recurso  parcialmente
conhecido  e  desprovido.   (TJPR  –  Processo  nº
11486590PR – Órgão julgador – 11ª Câmara Cível  - DJ
04/03/2014 – Relator Ruy Muggiati).

E:

CONSUMIDOR.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  INTERVENÇÃO  DE  TERCEIROS.
RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  IMPOSSIBILIDADE.
CHAMAMENTO AO PROCESSO NÃO PLEITEADO
EM  CONTESTAÇÃO.  INOVAÇÃO EM  SEDE
RECURSAL. 1. ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA
POSICIONA-SE  NO  SENTIDO  DE  QUE  A  ÚNICA
HIPÓTESE  DE  CHAMAMENTO AO  PROCESSO,
ADMITIDA  PELA  LEI  N.º  8.078  /90,  É  AQUELA
PREVISTA NO ARTIGO 101  ,  INCISO II  ,  QUE SE
REFERE AO TEMA SEGURO, O QUE NÃO É O CASO
DOS AUTOS. 2. CONFORME DETERMINA O ARTIGO
78  DO  CPC  ,  O  CHAMAMENTO AO  PROCESSO
DEVE  SER  REQUERIDO  QUANDO  DA
CONTESTAÇÃO,  DENOTANDO  INOVAÇÃO EM
SEDE RECURSAL SUA PROMOÇÃO EM RAZÕES DE
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  3.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. (TJDF – AGI 20130020248224 DF – DJE
28/03/2014 – Relator – Cruz Macedo – 4ª Turma Cível).

Por tais razões, não conheço do pedido de
chamamento ao processo. 

Mérito

Analisando os autos, vê-se que o cerne da
questão é saber se é devida ou não ao autor a indenização pelas alegadas
agressões sofridas no interior de um shopping, pelo segurança do local.

O autor aduziu que no dia 05/09/2012 por
volta das 15:00 hs,  adentrou nas dependências do Shopping Tambiá e ao
chegar ao terceiro piso foi abordado de forma inconveniente e impertinente
por  parte  de  alguns  empregados  que  faziam  o  serviço  de  segurança  e
vigilância da empresa NAJA (segundo promovido). Os seguranças de forma
grosseira  e  agressiva  lhe  mandavam  ir  embora  porque  não  era  dia  de
“marginal  de  torcida  organizada”.  Sustentou  que  sofreu  discriminação  por
estar com vestes de um clube de futebol.
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Afirmou, ainda, que ao chegar na praça de
alimentação foi novamente abordado pelos seguranças, que o agrediram e o
conduziram a uma sala reservada onde as agressões  foram mais intensas,
levando-o a desmaiar e a acordar depois nas dependências das Lojas Marisa,
dentro do Shopping, onde as pessoas lhe prestaram socorro.

Ao recobrar a consciência ligou para o 190
da Polícia Militar e falou com o sargento Kelly, que enviou uma viatura, mas
alega  que  foi  novamente  surpreendido  pelos  seguranças,  que  tomaram o
celular com novos tapas. Assustado, correu para fora do shopping e caiu no
chão com dores, sendo atendido pelos populares que chamaram o SAMU.

Contou,  também, que cerca de uma hora
após o ocorrido chegou ao local uma guarnição da Policia Militar comandada
pelo Sargento Raniery e que logo após os seguranças surgiram para devolver
o celular do autor,  sob a alegação de que ele teria deixado cair  dentro do
shopping.

Por  fim,  afirmou  que  lavrou  Boletim  de
ocorrência e que ao chegar em sua residência passou mal e vomitou sangue
em  razão  das  escoriações  decorrentes  do  espancamento  sofrido,  tendo
chamado o SAMU que o levou ao Hospital de Trauma para a realização de
exames.

O Shopping Tambiá inconformando com a r.
sentença,  apelou,  aduzindo  que  não  restou  devidamente  comprovado  nos
autos  o  fato  constitutivo  do  direito  do  autor,  uma vez  que  os  fatos  estão
totalmente dissociados da realidade. 

É  cediço  que  o  ônus  da  prova,  salvo
algumas exceções, cabe a quem alega,  enquanto que cabe ao réu a prova
dos fatos  extintivos,  impeditivos  e  modificativos  do  direito  do  autor. Neste
sentido, determina o art. 373 do CPC o seguinte:

“O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”

Consoante  lição  do  mestre  HUMERTO
THEODORO JÚNIOR1, “provar é demonstrar de algum modo a certeza de um
fato ou a veracidade de uma afirmação.”

1 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Forense, 5.ed., p. 446.
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Já  a  expressão  “ônus”  significa  encargo,
dever, gravame, ou seja, segundo  VOLTAIRE DE LIMA MORAES2 significa
”todo encargo, dever ou obrigação que pesa sobre uma coisa ou uma pessoa,
em virtude do que está obrigada a respeitá-los ou a cumpri-los. É o gravame.”

Dessa  forma,  entende-se  por  “ônus  da
prova” todo encargo ou dever que a parte tem de demonstrar a veracidade de
sua afirmação. Por isso assevera JOSÉ FRANCISCO PELEGRINI3 que:

“O que na verdade caracteriza o ônus da prova é a idéia
de risco que ele  contém.  Em outras  palavras:  à  parte
onerada não se impõe provar como atitude indispensável
para  evitar  uma  conseqüência  desfavorável  que  se
apresenta  como  inevitável.  O  que  ocorre  é  que  ela
assume  o  risco  de  que  a  prova  não  venha  para  o
processo, e diante dessa ausência probatória o juiz se vai
pronunciar  na  conformidade  com  as  regras
determinantes do ônus da prova, vale dizer, proferindo
julgamento contra aquele que necessitando provar não o
fez.”

Entende-se por fato constitutivo aquele que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-
se a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo,
assim, o condão de  impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato
modificativo é aquele capaz de alterar a relação jurídica, como por exemplo, o
pagamento parcial.

A propedêutica processual moderna ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi” são  normas  de
julgamento,  visto  que,  uma  vez  produzida  a  prova,  esta  pertencerá  aos
autos, não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).

Assim, as regras sobre o ônus probatório só
importarão  no  julgamento  do  mérito  da  demanda,  quando  se  constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa forma, caso não reste provado nos
autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim
não fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.

2 MORAES. Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da prova no Código de Processo Civil e 
no Código de defesa do consumidor. p. 64
3 PELEGRINI. José Francisco. Revista Ajuris. 16/46.
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Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer
a baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA4:

“Em verdade, no momento da produção da prova pouco
importa quem está produzindo este  ou aquele meio de
prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da
prova, segundo o qual, uma vez levadas ao processo, as
provas não mais pertencem a qualquer das partes, e sim
ao juízo,  nada importando,  pois,  quem as produziu.  O
juiz só deverá considerar as regras sobre a distribuição
do ônus da prova,  portanto,  no momento de julgar o
mérito,  eis  que  só  assim  poderá  verificar  quem  será
prejudicado em razão da  inexistência  de  prova sobre
determinados  fatos.  Assim,  é  que  a  inexistência  de
provas sobre o fato constitutivo levará a improcedência
do pedido. Provado o fato constitutivo, no entanto, pouco
importa quem levou aos autos os elementos de convicção
para  que  se  considerasse  tal  fato  como existente,  e  a
falta  de  prova  sobre  a  existência  de  fato  extintivo  do
direito do autor, por exemplo, deverá levar o juiz a julgar
procedente a pretensão.
Em outras palavras, provados os fatos da causa,
o juiz não dará qualquer aplicação às regras de
distribuição  do  ônus  da  prova.  Se,  porém,  a
investigação  probatória  for  negativa,  ou  seja,
quando  os  fatos  não  estiverem  integralmente
provados,  aí  sim as regras de distribuição do
ônus  da  prova  produzirão  seus  regulares
efeitos”. (sem destaques no original)

No  caso  dos  autos,  vê-se  que  o  autor
juntou aos autos o fato constitutivo do seu direito, uma vez que colacionou
documentos  comprovando  os  fatos  relatados,  principalmente,  o  laudo
traumatológico  que  dispõe  que  o  periciando  apresenta  esquimoses  –
vermelho claras e em região periumbilical, infraumbilical, escapular esquerda,
infraescapular  direita,  região  cervical  lateral  direita.  Afirmou,  ainda,  que  o
periciando apresentou  perda de  consciência  e  vômitos  no  local  e  cefaleia
intensa.

Juntou,  ainda,  boletim  de  emergência  do
Hospital de Emergência e Trauma do Estado Senador Humberto Lucena (fls.
17/19).

Assim,  vê-se  que  o  autor  conseguiu
comprovar seu fato constitutivo de direito, ou seja, a injusta agressão sofrida.

A  parte  promovida,  no  entanto,  não
demonstrou qualquer fato impeditivo,  modificativo ou extintivo do direito do

4 in, op. cit., 2005, p. 404-405.
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autor,  tendo  em  vista  que,  conforme  disposto  na  r.  sentença  os  réus  se
limitaram apenas a negar os fatos relacionados pelo autor, sem apresentar
qualquer prova.

A  jurisprudência  dos  nossos  Tribunais
Pátrios já firmou entendimento de que subsiste o dano moral quando ocorre a
má prestação de serviço. Veja-se:

RECURSO  DE  AGRAVO  CONTRA  DECISÃO
TERMINATIVA EM APELAÇÃO (ART.557, DO CPC).
SHOPPING CENTER.  AGRESSÃO SOFRIDA PELO
CONSUMIDOR  POR  SEGURANÇA.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  ATO  ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.
INDENIZAÇÃO.  RECURSO IMPROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME.  a-  Incontroverso  os  fatos  das  agressões
físicas  praticadas  pelos  seguranças do  Shopping
Center contra o autor, demonstrando a ocorrência de
falha  na  prestação  do  serviço.  b-  Ato  ilícito
configurado,  capaz  de  gerar  o  dever  indenizatório  a
título  de  dano  moral.  c  -  Quantum  indenizatório
mantido  pelo  juiz  ad  quem,  já  que  fixado  de  forma
razoável  e  proporcional  d  -  Agravo  improvido  por
unanimidade.  (TJPE  -  .  AGV 3983860  –  5ª  Câmara
Cível  –  Relator  Des.  Jovaldo  Nunes  Gomes,  DP:
18/11/2015).

E:

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRESSÃO
SOFRIDA POR CONSUMIDORA NO INTERIOR DE
CASA  DE  SHOW.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  DESPREPARO  DOS  SEGURANÇAS DO
ESTABELECIMENTO QUE DEIXARAM DE PRESTAR
ASSISTÊNCIA  À  VÍTIMA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  VERBA  REPARATÓRIA
ARBITRADA  EM  VALOR  ADEQUADO.  Ação
indenizatória  por  danos  morais  fundada  em  injusta
agressão sofrida pela  autora  dentro  estabelecimento
réu, seguida de truculência dos seguranças do apelado
que a expulsaram do local, sem lhe prestar assistência.
Evidente relação de consumo, nos termos dispostos no
artigo 3º , parágrafo 2º , da Lei 8.078 /90, fazendo-se
indispensável,  portanto,  a  análise  do  pleito  com
atenção  ao  que  determina  o  artigo  14  do  Diploma
Consumerista.  Conquanto  não  tenha  sido  deferida  a
inversão do ônus da prova, incumbia à ré demonstrar a
ocorrência  de  qualquer  das  excludentes  de
responsabilidade, de modo a comprovar fato impeditivo
do direito autoral (Artigo 333 , inciso II , do CPC ), o
que não ocorreu. Conjunto probatório que demonstra
que  a  autora  foi  agredida  dentro  do  estabelecimento
réu  e  dele  foi  expulsa,  sem  que  lhe  fosse  prestada
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qualquer assistência. Alegação de fragilidade da prova
testemunhal,  ao  argumento  de  que  a  depoente  tem
relação  de  amizade  com  a  autora.  O  momento
processual adequado para a formulação da contradita
da testemunha é o que, logo após a sua qualificação,
antecede o início do depoimento, sob pena de incidir a
preclusão. Não formulação de contradita. Preclusão da
matéria.  Dano  moral  configurado.  Verba  reparatória
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), compatível com
os  precedentes  jurisprudenciais  em  hipóteses
assemelhadas. Art. 557 , caput,  do CPC . NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO.  (TJRJ  -  APL
10104170420118190002  RJ  1010417-
04.2011.8.19.0002 – Vigésima Terceira Câmara Cível –
Relatora Desa. Maria Luiza de Freitas Carvalho – DJ:
30 de janeiro de 2014).

Dessa forma, resta clara a ilegalidade do
ato praticado pelo promovido, restando configurado o dano moral.

Na hipótese dos autos, o dano moral ficou
caracterizado,  pelo  constrangimento,  situação  vexatória,  sofridos  pelo
consumidor apelado, principalmente, pelas agressões físicas sofridas.

Destarte, por todos os ângulos analisados,
resta caracterizado os danos morais sofridos pelo autor.

Ademais,  com  relação  a  fixação  do
“quantum” indenizatório, frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de
indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional
à dúplice função deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de
indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante da valoração das provas realizadas
pelo  juízo  “a  quo”,  entendo  que  foi  adequado  o  “quantum”  fixado,
considerando-se o constrangimento e a situação vexatória, pelo que passou o
recorrido,  uma  vez  que  quando  da  fixação  do  valor  indenizatório  deve  o
Magistrado, por seu prudente arbítrio,  levar em consideração as condições
econômicas  e  sociais  do  ofendido  e  da  causadora  do  ato  ilícito;  as
circunstâncias  do fato;  sem esquecer o caráter  punitivo da verba e que a
reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

Na  lição  do  Prof.  CARLOS  ALBERTO
BITTAR,  “Os  danos  morais  plasmam-se,  no  plano  fático,  como lesões  às

10



                                                                                 Apelação Cível nº 0127480-61.2012.815.2001

esferas da personalidade humana situada no âmbito do ser como entidade
pensante,  reagente  e  atuante  nas  infrações  sociais”.  (Reparação  civil  por
danos morais, São Paulo, RT, 1993, p.42). 

Como frisou o Mestre CLAYTON REIS:

“Portanto, reconheçamos que todas as ofensas contra a
vida  e  integridade  pessoal,  contra  o  bom  nome  e
reputação,  contra  ma  liberdade  no  exercício  das
faculdades físicas e intelectuais, podem causar um forte
dano moral à pessoa ofendida e aos parentes, por isso
mesmo  este  tem  o  direito  de  exigir  uma  indenização
pecuniária que terá função satisfatória”.( O dano moral
e sua recuperação, forense, 1983, p. (331).

Corroborando tal  entendimento,  assim tem
se posicionado a mais abalizada doutrina:

“A reparação  do  dano  moral  cumpre,  portanto,  uma
função  de  justiça  corretiva  ou  sinalagmática,  por
conjugar,  de  uma  só  vez,  a  natureza  satisfatória  da
indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista
o  bem  jurídico  danificado,  sua  posição  social,  a
repercussão do agravo em sua vida privada e social e a
natureza penal da reparação para o causador do dano,
atendendo à sua situação econômica...”.  (apud MARIA
HELENA DINIZ, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
in Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03, 1997)

Não  pode  ser  a  pecunia  doloris uma
satisfação  simbólica,  porque,  dessa  forma,  não  repercutirá  jamais  na
ré/apelante,  que  poderá  repetir  a  prática  do  mesmíssimo  dano.  A  sua
obrigação reparadora há de ser sentida, financeiramente, pois é onde mais
lhe pode pesar como admoestação.

No mesmo  sentido, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:

“a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não
se  justificando que a reparação enseje  enriquecimento
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento  operar-se  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro
das  partes,  orientando-se  o  julgador  pelos  critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-
se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da
vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso.”  (REsp
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4. Rel.
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Min.  Sálvio de  Figueiredo Teixeira.  Quarta  turma.  DJ
13.08.2001).

Logo,  entendo  que  foi  adequada  a
indenização arbitrada.

Pelo exposto, não conheço da preliminar de
chamamento ao processo e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso apelatório,
mantendo a r. sentença na íntegra.

É como voto.

Presidiu  a  sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, (relator), o Exmo. Des. Luís Silvio Ramalho Júnior,
e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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