
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 0100244-03.2013.815.2001
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Cavalcanti Primo Veículo Ltda
Advogados : Delosmar Mendonça Júnior e outros
Agravado : Francisco Danniel de Souza Lucena
Advogados : Isaac Ferreira Costa e outros

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  COMPRA  DE  VEÍCULO.
APRESENTAÇÃO  DE  DEFEITO.  GUARNIÇÕES
ANTERIORES.  COMPROVAÇÃO.  FATO
INCONTROVERSO.  LOCAÇÃO.  MEDIDA
PLAUSÍVEL  E  RAZOÁVEL.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  PROTEÇÃO.  REQUISITOS  DA
TUTELA  ANTECIPADA.  PREENCHIMENTO.
PRINCÍPIO  MULTA  DIÁRIA.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  461,  §  4º  E  §  5º,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO.
FIXAÇÃO  DE TETO LIMITANDO  O  QUANTUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Os  inúmeros  problemas  acarretados  no  veículo
adquirido pelo recorrido e as respectivas tentativas
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de  consertá-lo,  ofertam  vultosos  subsídios  para  o
ajuizamento de ação de cunho indenizatório, sendo a
locação de veículo, determinada pelo respectivo Juiz
de Direito, uma plausível alternativa de observância
aos  princípios  regente  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, perfeitamente aplicado ao caso.

-  É  plenamente  cabível  a  aplicação  de  pena
pecuniária  diária  ao  caso  de  descumprimento  de
pronunciamento  judicial,  pois  seu  objetivo  é
compensar eventual  lesão que a parte possa sofrer
em função de sua inobservância, à luz do art. 461, §
4º e § 5º, do Código de Processo Civil

- Restando compatível com a obrigação determinada,
a quantia fixada a título de multa estabelecida para o
descumprimento  de  ordem  judicial,  a  manutenção
do seu valor,  assim como sua limitação,  é  medida
que se impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/12, interposto pela Cavalcanti Primo Veículo Ltda, contra decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível  da Comarca da Capital,  fls.  32/35, que deferiu o
pedido liminar formulado nos autos da Ação Indenizatória, proposta por Francisco
Danniel de Souza Lucena,  consignando, em seu excerto dispositivo, os seguintes
termos:
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Isto  posto,  suficientemente  provado  o  alegado,
defiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida,
em face da presença dos requisitos legais do art. 273
do CPC, bem como do art. 84, §§ 3º e 4º, do CDC, e
determino que os promovidos procedam à locação
de veículo equivalente ao adquirido, no prazo de 48
(quarenta  e  oito)  horas,  permanecendo  enquanto
perdurar o trâmite processual, sob a condição de que
o bem defeituoso seja devolvido aos promovidos. 

Quanto ao multa, proferiu:

Outrossim,  havendo  descumprimento  da  medida
imposta,  aos  promovidos  serão  arrogadas  multa
diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), para
cada um, por dia de descumprimento, a ser imposta
após  o  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  da
intimação dessa decisão.

Em suas razões,  a recorrente pugna pela concessão
de efeito suspensivo ao presente agravo, aduzindo, em resumo, cuidar-se de litígio
carecedor de contraditório,  o qual torna inviável a concessão da tutela antecipada
perseguida pelo agravado, sem confirmação dos requisitos autorizadores correlatos:
verossimilhança  das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, fazendo-se mister da realização de prova, notadamente pericial, a fim de
averiguar a permanência do defeito apontado pelo promovente. Outrossim, rebate a
aplicação  da  multa  diária  nos  moldes  fixados  na  decisão,  no  valor  de  R$  500,00
(quinhentos  reais),  por  não  ter-se  pautado  nos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, ao tempo em que vindica sua minoração.

Liminar indeferida às fls. 68/74.

Informações prestadas à fl. 118.
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Contrarrazões ofertadas,  fls. 86/93, nas quais fazem
um resumo minucioso dos defeitos e datas em que o veículo adquirido apresentou
falha na porta dianteira e a coerção, pela empresa concessionária, em assinar o termo
de vistoria, atestando a resolução dos vícios ocorridos. Por conta disso, defende o
preenchimento incontestável  da fumaça do bom direito e o perigo da demora, pois o
multicitado defeito na porta acarreta prejuízos na utilização do carro. Pugna, por fim,
pelo desprovimento do recurso. 

A Procuradoria de Justiça,  fls. 96/99, através do  Dr.
José Raimundo de Lima, absteve-se de opinar no mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cavalcanti Primo Veículo Ltda postula a concessão
da medida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão hostilizada
que, em sede de antecipação de tutela, determinou a locação de veículo automotor,
sob pena de multa diária, como visto.

Em exame próprio ao agravo de instrumento, infere-
se que  Francisco Danniel de Souza Lucena  ajuizou  Ação Indenizatória, alegando
ter adquirido o Ford KA –  Placa NQJ 8923, junto à Empresa agravante, e. Apesar de
ser  zero  quilômetro,  apresentou  diversos  defeitos,  notadamente  infiltrações  nas
portas, com o nome técnico de “guarnições dianteiras”.

Argumenta  que,  ao  procurar  a  empresa  para
solucionar  o  problema,  foi  compelido  a  assinar  termo  de  ordem  de  serviço,
confirmando  que  a  mencionada  eiva  havia  sido  solucionada,  tendo,  todavia,
permanecido o defeito no automóvel.
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Diante da situação narrada e pelos constrangimentos
vivenciados, promoveu a interposição da demanda, com pedido de antecipação de
tutela, que, ao ser deferida às fls. 32/35, deu ensejo ao vertente instrumental.

Especificamente quanto ao pedido de atribuição de
efeito  suspensivo  ao  recurso  em liça,  o  então  relator,  Juiz  de  Direito  Convocado
Miguel de Britto Lyra Filho, pronunciou às fls. 68/74:

(…)  A garantia sobre os vícios ocultos é dever legal
do  fornecedor,  dela  não  podendo  se  eximir
contratualmente. 
Além do mais, a questão posta nos presentes autos
deve ser regida pela legislação consumerista, tendo
em vista se tratar de relação que se amolda à Lei nº
8.078/90.  Salienta-se  que  o  agravado  adquiriu  o
automóvel,  objeto da ação, como destinatário final,
nos  moldes  do  art.  2º  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor. 
De outro lado, tem-se a ré, empresa especializada na
comercialização  de  veículos  novos  e  usados,
retirando  seus  lucros  destas  transações,  o  que  a
equipara  a  condição  de  fornecedora,  submetida,
portanto,  às  normas  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  segundo  remansosa  ordem
jurisprudencial: 
COMPRA  E  VENDA  DE  VEÍCULO  USADO  -
DEFEITO  OCULTO  -  VÍCIO  REDIBITÓRIO  -
RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -  MATÉRIA  REGIDA
PELO  CÓDIGO  DE  PROTEÇÃO  E  DEFESA  DO
CONSUMIDOR - Tendo sido o veículo vendido por
pessoa jurídica, especializada na comercialização de
automóveis, deflagrada está a relação de consumo, a
ser  regulada pelo Código de Proteção e  Defesa do
Consumidor.  (Lei  nº  8.078,  de  11.09.90)  (Apelação
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Cível nº 115370, Turma Recursal do TJDF, Rel. Juiz
Roberval C. Belinat. un., DJDF 11.08.99, p. 39). 
Desta  forma,  posto  um  produto  à  venda,  o
fornecedor não pode se eximir de dar a garantia legal
ao  produto,  responsabilizando-se,  inclusive  pelos
vícios  redibitórios,  na  forma  do  art.  24,  da
mencionada  legislação  consumerista,  assim
estabelecido: 
A garantia legal de adequação do produto ou serviço
independe de termo expresso, vedada a exoneração
contratual do fornecedor.
Neste sentido,  Orlando Gomes,  citando a doutrina
de Serpa Lopes: 
O contrato de compra e venda de automóvel usado
não difere dos demais, em que o vendedor se obriga
não só a entregar,  como a garantir ao comprador a
efetividade do direito sobre a coisa, isto é, a fazer boa
a coisa vendida. Noutras palavras, a tradição envolve
também  os  atos  jurídicos  tendentes  a  colocar  o
comprador  em  posição  suficiente  ao  exercício  de
direito  que  lhe  compete.  (Orlando  Gomes  -
Contratos -  pág.  228;  Silvio  Rodrigues  -  Direito
Civil,  ed.  1972,  3º  vol.,  pág.  138  e  Serpa  Lopes  -
Curso  de  Direito  Civil,  3º  vol,  pág.  333.  In.
Jurisprudência Catarinense. 1972, págs. 233/235). 
Refutada  a  plausabilidade  da  fundamentação
apresentada  pela  recorrente,  resta  igualmente
descabida  a  alegação de  lesão hábil  a  causar  dano
irreparável ou de difícil reparação. 
No caso  dos  autos,  intui-se  que o  consumidor é  a
parte vulnerável  da relação e,  caso seja suspensa a
decisão  vergastada  configurar-se-á  o  dano  inverso,
ilustrativamente  disposto  na  doutrina  da  seguinte
maneira:
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A  tutela  antecipatória  não  poderá  ser  concedida
quando puder causar um dano maior do que aquele
que pretende evitar, vale dizer, ainda que provável o
direito  do  autor,  não  se  admite  a  antecipação  de
efeitos  que  impliquem  dano  irreversível  a  valores
mais relevantes da parte contrária (In.  LUIZ ORIONE

NETO,  Liminares  no  Processo  Civil  e  Legislação
Processual Civil Extravagante, 2ª edição, p. 190).
Ainda,
...  a  não  produção  do  denominado  ‘periculum  in
mora inverso’, necessariamente implícito no próprio
bom  senso  do  julgador,  portanto,  desponta
inegavelmente  como  um  pressuposto  inafastável
para  a  decisão  final  pela  concessão  da  medida
liminar  (...)  uma  vez  que,  em  nenhuma  hipótese,
poderia ser entendido como um procedimento lícito
a modificação de uma situação de fato perigosa para
uma  parte  –  mas  tranqüila  para  outra  –  por  uma
nova  que  apenas  invertesse  a  situação  original,
salvaguardando os interesses de uma das partes em
detrimento da outra e ao elevado custo da imposição
de gravames, até então inexistentes e por vezes até
insuportáveis  (In.  REIS FRIEDE,  Medidas Liminares
em  Matéria  Tributária,  Forense  Universitária,  p.
136). 
Nessa  ordem  de  ideias,  pelo  juízo  do  mal  maior
(proporcionalidade),  desponta  como  razoável  a
denegação do efeito suspensivo, dado que a decisão,
ora  atacada,  não  acarreta,  objetivamente,  dano  de
natureza grave a insurgente.  N'outras palavras, em
caso de concessão da suspensividade ao recurso em
evidência,  o  agravado  é  que  poderá  suportar
fundados  prejuízos  com  a  perda  do  veículo,  ou  a
manutenção de automóvel  com problemas,  dada  à
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necessidade  de  ser  o  veículo  um  meio  para  se
permitir uma melhor mobilidade urbana.
A  cominação  de  multa  pelo  eventual
descumprimento  da ordem judicial,  por seu turno,
encontra-se prevista no art. 461, § 5º e § 6º, do Código
de Processo Civil: 
Art.  461.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se
procedente  o  pedido  determinará  providência  que
assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do
adimplemento.
(…)
§  5º  -  Para  a  efetivação  da  tutela  específica  ou  a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o
juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento,  determinar  as
medidas  necessárias,  tais  como  a  imposição  de
multa  por  tempo  de  atraso,  busca  e  apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimentos  de  atividade  nociva,  se  necessário
com requisição de força policial.
§ 6º - O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva - negritei.
Assim  é  que,  o  valor  fixado  em  R$  500,00
(quinhentos  reais) não  tem  o  condão  de  provocar
abalo  nas  finanças  da  agravante,  mormente  pela
magnitude da empresa que representa -  Cavalcanti
Primo Ltda,  não se fazendo necessária,  portanto,  a
sua redução, neste momento.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
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Apenas para robustecer a convicção acima exposta,
faz-se salutar colacionar escólio jurisprudencial perfeitamente aplicável ao caso em
estudo:

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
VEÍCULO  CUJA  BOMBA  INJETORA  DE
COMBUSTÍVEL,  DENTRO  DO  PRAZO  DE
GARANTIA  DO  FABRICANTE,  APRESENTOU
FERRUGEM.  PEÇA DEFEITUOSA  NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RESPONSABILIZAR  O
PROPRIETÁRIO  DO  VEÍCULO,  NO  CASO,
CONSUMIDOR, POR EVENTUAL EMPREGO DE
COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE. SENDO A
11  CONCESSIONÁRIA"  VERDADEIRA
REPRESENTANTE  DA  FABRICANTE,
RESPONDE PERANTE O CONSUMIDOR TANTO
PELOS  VÍCIOS  COMO  PELOS  DEFEITOS  DO
PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE
PAGAMENTO,  PELOS  CONSUMIDORES,  DO
CONSERTO  DA  PEÇA  DEFEITUOSA.  RECUSA
EM HONRAR A GARANTIA QUE GERA DANO
MORAL.  APELO  DAS  RÉS  IMPROVIDO  E
PROVIDO  O  DOS  AUTORES.  O  surgimento  de
defeito  em  peça  de  veículo,  dentro  do  prazo  de
garantia,  salvo  prova  concludente  de  culpa  do
consumidor, impõe responsabilidade à fabricante e à
sua  concessionária,  que  com  ela  responde
solidariamente. A recusa injusta de honrar a garantia
de que desfruta  um veículo agride a dignidade do
seu  proprietário  e  causa-lhe  dor,  vexame,
desconforto,  sofrimento  e  humilhação,  que
caracterizam o dano moral indenizável.  (TJSP; APL
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992.08.055764-2; Ac. 4419570; Franca; Vigésima Nona
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Luis  de
Carvalho;  Julg.  07/04/2010;  DJESP  27/04/2010)  –
negritei.

É  incontroverso  que  o  veículo  –  objeto  da  lide,
apresentou problema na porta  dianteira,  consoante se  colhe,  inclusive das  razões
recursais,  as quais sustentam a necessidade de instrução probatória, para ver se o
defeito permanece. Ora, é intuitivo que  só permanece aquilo existiu.

Independentemente da permanência da problemática
em questão, ou, ainda, da produção de prova, máxime pericial, tenho decisão como
irretocável.

Explico.

Primeiro,  pois,  do  seu  teor,  denota-se  que  a
determinação exarada no decisum, refere-se a locação, pela concessionária, de veículo
a ser usufruído pelo consumidor, que, ao adquirir um automóvel zero quilômetro,
não pode ser “punido”, ao argumento de possuir defeito.

Pensar  diferente,  é  atentar  contra  o  disposto  no
Código de Defesa do Consumidor, conquanto, em seu art. 18,  § 1º, do Código de
Defesa do Consumidor, possibilita a substituição do bem, quando ultrapassados mais

de 30  (trinta) dias na autorizada, aguardando reparos.  Mas, como visto, o julgador
apenas ordenou a locação. 

Eis o preceptivo legal em testilha:

Art. 18.  Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis  ou  não  duráveis  respondem
solidariamente  pelos  vícios  de  qualidade  ou
quantidade  que  os  tornem  impróprios  ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
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diminuam  o  valor,  assim  como  por  aqueles
decorrentes  da  disparidade,  com  a  indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem
ou mensagem publicitária, respeitadas as variações
decorrentes  de  sua  natureza,  podendo  o
consumidor  exigir  a  substituição  das  partes
viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
trinta  dias,  pode  o  consumidor  exigir,
alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso;
II  -  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,
monetariamente  atualizada,  sem  prejuízo  de
eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§  2°  Poderão as partes  convencionar a  redução ou
ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior,
não podendo ser inferior a sete nem superior a cento
e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de
prazo deverá  ser  convencionada em separado,  por
meio de manifestação expressa do consumidor.
§  3°  O consumidor poderá  fazer  uso  imediato  das
alternativas  do  §  1°  deste  artigo  sempre  que,  em
razão da extensão do vício, a substituição das partes
viciadas  puder  comprometer  a  qualidade  ou
características do produto, diminuir-lhe o valor ou se
tratar de produto essencial.
§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do
inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a
substituição do bem, poderá haver substituição por
outro  de  espécie,  marca  ou  modelo  diversos,
mediante complementação ou restituição de eventual
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diferença  de  preço,  sem  prejuízo  do  disposto  nos
incisos II e III do § 1° deste artigo.
§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura,
será responsável perante o consumidor o fornecedor
imediato, exceto quando identificado claramente seu
produtor.
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I  -  os  produtos  cujos  prazos  de  validade  estejam
vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados,  falsificados,  corrompidos,  fraudados,
nocivos  à  vida  ou  à  saúde,  perigosos  ou,  ainda,
aqueles  em  desacordo  com  as  normas
regulamentares  de  fabricação,  distribuição  ou
apresentação;
III  -  os  produtos  que,  por  qualquer  motivo,  se
revelem  inadequados  ao  fim  a  que  se  destinam  -
negritei.

Na  verdade,  a  hipótese  requer  um  juízo  de
ponderação,  pois  vai  indicar  ser  muito  menos danoso obrigar  uma montadora  a
substituir  um veículo  indiscutivelmente  defeituoso  ou,  como  no  caso  dos  autos,
realizar uma locação veicular, a fazer com que o consumidor aguarde, privado de tal
bem, a solução final de uma demanda. 

Assim,  possível  antever,  em  favor  do  agravado,  a
fumaça do bom direito, primeiro requisito autorizador do deferimento da tutela. 

Por outro lado, quanto ao perigo da demora, não há
dúvida que o bem poderá ser fornecido ao final do litígio. Contudo, não se pode
desconhecer que um veículo é bem essencial à vida urbana, de forma que o autor
restará privado do seu meio de locomoção até a realização completa da jurisdição. 
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Não é demais ressaltar não ser este o primeiro defeito
do veículo, não restando possível sequer afirmar ter o problema sido solucionado em
definitivo.

Quanto  a  segunda  insurgência,  sabe-se  ser
plenamente  possível  a  cominação  de  multa  pelo  eventual  descumprimento  de
obrigação de fazer ou não fazer, encontrando-se respaldo no art. 461, § § 4º e 5º, do
Código de Processo Civil.

Destarte,  tendo em vista expressa disposição legal,
pode ser  aplicada  multa  diária  para  o  caso  de  descumprimento  de  ordenamento
judicial, com o escopo de compensar eventual lesão sofrida pela parte em função de
seu descumprimento. Veja-se o regramento em foco:

Art.  461. Na  ação  que  tenha  por  objeto  o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se
procedente  o pedido determinará  providência  que
assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do
adimplemento.
(…)
§ 5º  -  Para a  efetivação da tutela  específica  ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá
o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas  necessárias,  tais  como  a  imposição  de
multa  por  tempo  de  atraso,  busca  e  apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras
e impedimentos de atividade nociva, se necessário
com requisição de força policial.
§ 6º - O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade  da  multa,  caso  verifique  que  se
tornou insuficiente ou excessiva - negritei.
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Sendo facultado ao magistrado a aplicação da multa
como forma inibitória, isto é, coagindo o devedor a cumprir a obrigação na forma
específica, revela-se indubitavelmente legal a imposição das astreintes pelo julgador,
quando do deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 273, § 3º, do Código
de Ritos.

A  jurisprudência  responde  com  sensatez  nesse
palmilhar: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  MULTA  DIÁRIA  -  VALOR  -
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  -
VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
A  multa  estabelecida  para  o  descumprimento  de
obrigação de fazer deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e ser compatível
com  a  obrigação  determinada,  sob  pena  de
constituir fonte de enriquecimento sem causa.  (AI
n. 1.0024.08.996223-7/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des.
Pedro Bernardes, J. 09-09-2008) - destaquei.

Ademais,  atentando-se  ao  princípio  da
razoabilidade, a multa não pode ser causa de enriquecimento ilícito da parte por ela
beneficiada. A respeito do tema, calha transcrever a doutrina de  Sálvio Figueiredo
Teixeira: 

A multa é medida de coerção indireta imposta com o
objetivo  de  convencer  o  demandado  a  cumprir
espontaneamente  a  obrigação.  Não  tem  finalidade
compensatória, de sorte que, ao descumprimento da
obrigação,  é  ela  devida  independentemente  da
existência,  ou não, de algum dano (In.  Reforma do
CPC, São Paulo: Ed. Saraiva, 1996, p. 47). 
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No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  MULTA  DIÁRIA  -  VALOR  -
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  -
VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. -
A  multa  estabelecida  para  o  descumprimento  de
obrigação de fazer deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e ser compatível
com  a  obrigação  determinada,  sob  pena  de
constituir  fonte  de  enriquecimento  sem  causa.
(TJMG,  AI  n.  1.0024.08.996223-7/001,  9ª  Câmara
Cível,  Rel.  Des.  Pedro  Bernardes,  J.  09-09-2008)  -
sublinhei.

O  valor  arbitrado  mostrou-se  igualmente  pautado
pela razoabilidade.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INSTRUMENTO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 
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Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator
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