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GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0059371-86.2012.815.2003
RELATOR   : Des. José Ricardo Porto.
EMBARGANTE : Hapvida Assistência Médica LTDA
ADVOGADO   : Larrissa Montenegro Menezes de Sá (OAB/PB nº 22.052)
EMBARGADO     : Marcelo Vitor da Cunha Gonçalves e outros                        
ADVOGADO           : Rodrigo Menezes Dantas (OAB/PB nº 12.372)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAIS.
APELAÇÃO  CÍVEL. ACÓRDÃO  QUE  INSERIU  A
CONDENAÇÃO  POR  ABALO  EXTRAPATRIMONIAL.
JUROS  DE  MORA.  CONTRADIÇÃO.  OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO  EMINENTIMENTE  CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA  DE  JUROS  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA  PÁTRIA.  VERBA  HONORÍFICA
FIXADA  EM  CONSONÂNCIA  COM  O  ART.  85,  §8º,  DO
CPC/2015.  ACOLHIMENTO  PACIAL  DO  RECURSO
HORIZONTAL. 

-  “Tratando-se de responsabilidade civil  contratual,  os juros de
mora relativos ao dano moral devem contar a partir da citação.”
(Apelação Cível Nº 70076260728, Décima Sétima Câmara Cível,
Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Giovanni Conti,  Julgado em
07/03/2018)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade  de  votos, ACOLHER,  EM  PARTE,  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por Hapvida  Assistência  Médica
LTDA,  em face  da  decisão  colegiada  de  fls.  256/258,  que  deu provimento  parcial  ao  recurso
apelatório interposto por  Marcelo Vitor da Cunha Gonçalves e outros,  nos autos da presente
“Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais”.
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Na decisão ora guerreada, esta Colenda Câmara reformou parcialmente a decisão de
primeiro grau, tão somente para condenar a empresa promovida “ao pagamento de indenização por
danos morais em favor dos demandantes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de
1%  (um  por  cento)  desde  o  evento  danoso  e  correção  monetária  pelo  INPC  a  partir  do
arbitramento.” .

Registrou, ainda, a fixação de  honorários advocatícios no patamar de R$ 2.000,00
(dois mil reais), com base no art. 85,  §8º, do CPC/2015. 

Insatisfeita,  a  Hapvida  Assistência  Médica  LTDA opôs  os  presentes  aclaratórios,
alegando, em suma, que o decisum incorreu em equívoco ao determinar a fluência dos juros a partir
do evento danoso, eis que a súmula do Superior Tribunal de Justiça nº 54 não se aplica ao caso,
mormente a responsabilidade debatida nos autos é contratual.

Continuando,  afirma  que  a  condenação  em  honorários  advocatícios  ultrapassa  o
percentual máximo determinado no art. 85, §2º, do CPC, que é de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, o qual se perfaz, no presente caso, o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem contrarrazões (fls. 296).

É o breve relatório.

VOTO

As alegações da embargante recorrente merecem prosperar em parte.

De fato, o respeitável acórdão ora recorrido, conforme relatado, ao apreciar o recurso
interposto pela parte promovente,  decidiu por  condenar a empresa promovida  ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que foi  evidenciada a  incidência de juros de 1% (um por cento) desde o
evento danoso.

Sem mais tardança, vislumbro que, de fato, a responsabilidade detida no presente
caso é de cunho eminentemente contratual, consubstanciada na obrigação de assegurar ao recém-
nascido, filho de pais que mantém contrato com o plano de saúde, a sua respectiva inscrição por
dependência.

Não  obstante  a  decisão  colegiada  combatida  tenha  mencionado  que  tal
obrigatoriedade  detém previsão  legal,  é  imperioso  concluir  que  tal  incumbência  requer  prévia
relação contratual existente entre o plano de saúde e os responsáveis pelo menor, o que de fato
ocorre no presente caso.

Nessa perspetiva,  sanando a contradição constatada,  temos que os  juros de mora
devem incidir a partir da citação, conforme é absolutamente pacífico na jurisprudência pátria:
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INDENIZAÇÃO.  PASSEIO  A  CAVALO.  QUEDA.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANOS MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I - A conduta desidiosa da ré em não prestar a segurança necessária ao
passeio a cavalo, tanto que houve a queda da autora, caracteriza falha
na  prestação  do  serviço  e  enseja  a  responsabilidade  objetiva  de
indenizar, art. 14, caput, do CDC.
II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da
razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os
efeitos  da  lesão.  A  sanção,  por  sua  vez,  deve  observar  a  finalidade
didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre
o  desestímulo  à  conduta  lesiva.  Quanto  ao  dano  estético,  deve  ser
analisado o grau de deformidade, sua extensão e visibilidade. Mantidos
os valores fixados na r. sentença.
III - Na indenização por danos morais e estéticos advinda de relação
contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, art. 405 do
CC.
IV  -  Apelação  da  autora  desprovida.  Apelação  da  ré  parcialmente
provida.  (Acórdão  n.1079485,  20160111027638APC,  Relator:  VERA
ANDRIGHI  6ª  TURMA  CÍVEL,  Data  de  Julgamento:  28/02/2018,
Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 497/504)

 APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  TELEFONIA.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA.  DANO MORAL IN RE IPSA.  MAJORAÇÃO QUANTUM.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CÂMARA.  JUROS  DE
MORA  A  CONTAR  DA  CITAÇÃO.  HONORÁRIOS.  MAJORADOS.
Inscrição Indevida. Dano moral in re ipsa. A indevida inscrição do nome
do postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral
indenizável.  Trata-se do chamado dano moral in re ipsa.  Indenização
majorada consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em
situações análogas. Juros moratórios.  Tratando-se de responsabilidade
civil contratual, os juros de mora relativos ao dano moral devem contar
a partir da citação, consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil c/c
artigo 240 do Código de Processo Civil/15. Honorários advocatícios. A
verba honorária arbitrada pelo magistrado singular, não está adequada
aos pressupostos  elencados no artigo 85,  §2º  do Código de Processo
Civil/2015, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo e o
trabalho  realizado  pelo  patrono  da  causa.  Honorários  majorados.
DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. . (Apelação Cível Nº
70076260728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Giovanni Conti, Julgado em 07/03/2018)

Por outro lado, no que se refere aos honorários advocatícios, igual sorte  não
assiste à embargante, por total ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
venha a macular o julgado.

Em que pese o recorrente sustente que a fixação dos honorários advocatícios
tenham superado o suposto limite máximo de 20% (vinte por cento) da condenação aplicada, tenho
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que a hipótese inserida no caso dos autos está autorizada pelo permissivo legal do art. 85, §8º, do
Código de Processo Civil/2015, que preconiza,  explicitamente,  a possibilidade de o juiz fixar a
verba honorífica por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para seu serviço.

Com essas considerações,  ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  ATRIBUINDO-LHES  EFEITO  INFRINGENTE,  tão
somente para consignar que os juros de mora deverão incidir sobre a verba fixada a título de
dano moral a partir da citação.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento,  além do relator,  o  Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o  Exmo.  Des.
Leandro dos Santos e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Drª.  Janete  Maria

Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/14
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