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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  APOSSAMENTO  ILEGAL  C/C  DANOS
MORAIS.  CONSTRUÇÃO  DE  TORRE  DE
TRANSMISSÃO  DE  SERVIÇOS  DE
TELEFONIA EM PROPRIEDADE DO AUTOR.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR
DE  NULIDADE  DO  LAUDO  TÉCNICO.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  NÃO  FORAM
SEGUIDAS  AS  NORMAS  DA  ABNT.
DESNECESSIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RESPONSABILIZAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE
MONTE  HOREBE.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DA  CONCESSIONÁRIA  DE
SERVIÇO  PÚBLICO.  SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
LAUDO PERICIAL OBJETIVO E RAZOÁVEL.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  FIXADO  DENTRO  DOS
CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E  DE
PROPORCIONALIDADE.  BINÔMIO
COMPENSAÇÃO  /  PUNIÇÃO.
RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  A  INCIDIR  DA
PUBLICAÇÃO  DO  DECISUM  (SÚMULA  362
DO  STJ).  JUROS  MORATÓRIOS  A CONTAR
DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ).
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.

- Segundo o § 1º do art. 421 do Código de Processo
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Civil,  “incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias,
contados da nomeação do despacho de nomeação do
perito:  I  –  indicar  o  assistente  técnico;  II  –
apresentar quesitos.” Logo, não merece ser anulada a
perícia,  quando  não  nomeado  assistente  técnico  no
prazo legal.

- A perícia, como qualquer meio de prova, submete-se
ao  princípio  do  livre  convencimento,  podendo  o
magistrado  aceitá-la  ou  afastá-la  desde  que
fundamentadamente, não havendo necessidade de que
a  perícia  cumpra  determinados  requisitos  formais
apriorísticos, como as normas da ABNT suscitadas.

- Não havendo o ente municipal integrado a relação
processual,  não  há  como ser  atingido pela  decisão.
Ademais,  a  ré,  em  momento  algum,  comprovou  a
responsabilização  imediata  do  município,  sendo
evidente que a torre  de  telefonia instalada,  em que
pese  sua  destinação  coletiva,  serviu  diretamente  à
recorrente enquanto prestadora do serviço, sendo dela
o bônus e, portanto, o ônus do uso do equipamento.

- Tratando-se de concessionária de serviço público a
responsabilidade é objetiva, amparada pela Teoria do
Risco  Administrativo,  prevista  no  art.  37,  §  6º,  da
Constituição  Federal.  Essa  responsabilidade  resulta
de qualquer ação ou omissão de pessoas jurídicas de
direito público ou de direito privado prestadoras de
serviços  públicos  que,  agindo  nessa  qualidade,
ocasionem dano a terceiro.

- Constatada a instituição da servidão administrativa,
sem observância das formalidades legais, impõe-se o
dever de indenizar.

- Quanto ao valor da indenização, deve-se observar a
perda efetivamente sofrida pelo proprietário da área.
No caso, além do local destinado para instalação dos
equipamentos da promovida na propriedade do autor,
não há dúvidas da desvalorização do imóvel como um
todo,  que,  inclusive,  foi  desocupado  pelo  autor  em
razão dos riscos, restrições e incômodos decorrentes
da instalação.

-  Mostrando-se  adequada  a  fixação  da  indenização
com base no laudo pericial, analisado em consonância
com as circunstâncias fáticas da região, e ainda em
decorrência  do  livre  convencimento  motivado,
entendo  que  o  valor  fixado  em  primeira  instância
assegurou a justa indenização ao recorrido.
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- Os transtornos suportados pelo autor e sua família
foram além do mero aborrecimento do cotidiano. A
ação da empresa recorrente causou constrangimento e
incômodo  ao  autor,  notadamente  porque  houve
violação  do  seu  direito  de  propriedade,  em virtude
das obras realizadas a poucos metros de seu imóvel,
importando em sua desvalorização.

-  Quanto  à  fixação  do  valor  devido  a  título  de
reparação  moral,  o  magistrado  deve  se  guiar  pelo
binômio  compensação/punição.  O  valor  tende  a
refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um
lucro  fácil  ao  lesado.  Por  outro  lado,  deve  ter
envergadura  para servir  de punição ao causador  do
dano, sobretudo como fator de desestímulo de novas
condutas  do  gênero,  tomando-lhe  como  base  a
capacidade  financeira.  É  dizer:  deve  conservar  o
caráter pedagógico, sem se revestir de enriquecimento
irrazoável da vítima. 

-  Considerando que  a  presente  hipótese  se  trata  de
responsabilidade  extracontratual,  a  correção
monetária  da  indenização  do  dano  moral  deverá
incidir da data do arbitramento, ou seja, da publicação
da decisão,  conforme preconiza  o Enunciado de  nº
362  de  Súmula  do  STJ.  Tratando-se  dos  juros
moratórios, a sua incidência se dará a partir do evento
danoso (Súmula n. 54/STJ).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  rejeitar  as  preliminares,  à  unanimidade.  No  mérito,  por  igual
votação, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Telemar  Norte
Leste S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Bonito  de  Santa  Fé  (fls.  405/409),  nos  autos  da  “Ação  Ordinária  de
Indenização por Apossamento Ilegal c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada por Francisco Paulo da Silva em face do ora recorrente.

Na peça inaugural (fls. 02/05), afirmou o autor ser o legítimo
proprietário de um terreno situado na região Manga Velha, no Município de
Monte Horebe-PB, local onde residia e trabalhava. Alegou que a promovida,
sem qualquer  permissão  ou autorização,  instalou  em sua  propriedade  uma
torre de transmissão de telefonia, sendo implantados postes e fiação sem a
presença de cabos de segurança. Em virtude da gravidade vivenciada, aduziu o
autor que foi obrigado a abandonar sua residência, indo morar no Distrito de
Santa Fé. Ressaltou que, além da insegurança do local, a torre de transmissão
produzia “um barulho infernal”, não permitindo noites tranquilas de sono. Por
fim, afirmou que a ocupação indevida sequer foi indenizada  pela demandada. 
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Diante  desse  cenário,  ajuizou  a  referida  ação,  objetivando  a
condenação da empresa ré pela ocupação de parte de sua propriedade, a ser
apurada em perícia técnica, bem como a reparação por danos morais.   

Em  contestação  de  fls.  26/33,  alegou  a  promovida  que  os
equipamentos de transmissão foram instalados na propriedade do promovido
há  mais  de  18  anos,  sem  que  tenha  havido  qualquer  reclamação  pelo
promovente. Aduziu que a instalação dos equipamentos ocorreu em parceria
com a Prefeitura de Monte Horebe e em benefício da população, da qual o
autor fazia parte. Em adição, sustentou a inexistência do dever de indenizar
pela ocupação do imóvel, tendo em vista se tratar de servidão administrativa.
De igual modo, ressaltou a impossibilidade de reparação por danos morais.
Todavia, caso não fosse esse o entendimento, requereu a fixação razoável e
proporcional dos danos pleiteados.

Réplica impugnatória apresentada às fls. 190/191.

Audiência  de  instrução  e  julgamento,  com  a  oitiva  do
promovente e duas testemunhas arroladas pelo autor (fls. 234/237).

Audiência para oitiva de testemunha arrolada pela promovida
(fls. 252/253).

Alegações finais apresentadas pelo promovente (fls. 254/258) e
pelo promovido (fls. 267/271).

Laudo Pericial às fls. 320/325.

Sentenciando o feito, a magistrada  a quo assim decidiu às fls.
405/409:

“i) Condenar a promovida Telemar Norte Leste S/A a
pagar o postulante a quantia de R$ 6.700,00 (seis
mil e setecentos reais) pelos danos morais causados,
acrescidos de juros de mora de 01% (um por cento)
ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º,
Código  Tributário  Nacional),  a  partir  do  evento
danoso (Súmula n. 54 do STJ), e correção monetária,
pelo  INPC,  devida  a  partir  da  publicação  desta
decisão (súmula n. 362 do STJ), pois não obstante a
súmula  43  do  STJ,  no  sentido  de  que  deve  ser  a
partir  do  prejuízo,  aqui,  considerando  que  o
montante foi fixado em valores da época da sentença,
deverá  incidir  a  partir  da  publicação  da  mesma,
conforme consolidada jurisprudência pátria.

ii) Condenar a promovida supra mencionada a pagar
a Francisco Paulo da Silva a quantia de R$ 8.500,00
(oito  mil  e  quinhentos  mil  reais)  pelos  danos
materiais, cujo valores deverão ser atualizados pelo
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INPC a partir do evento danoso , com juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação,
(art. 219 do CPC e art. 405 do Código Civil).”  (fls.
408/409)  

   Irresignada,  a  Telemar Norte Leste S/A interpôs  recurso
apelatório,  sustentando,  em  síntese:  (i)  a  nulidade  da  sentença  ante  o
cerceamento  de  seu  direito  de  defesa,  por  não  ter  sido  intimada  para  o
acompanhamento da perícia, que se realizou tão somente na presença da parte
autora; (ii)  a  inexistência  de  ato  ilícito  praticado,  tendo  em  vista  a
responsabilidade  da  prefeitura  de  Monte  Horebe  pela  instalação  dos
equipamentos de telefonia para atender ao Distrito de Santa Fé; (iii) tratar-se
de  servidão  administrativa,  que  não  impõe  o  dever  de  indenizar;  (iv)  a
supremacia  do  interesse  público  sobre  o privado;  (v)  a  impossibilidade  de
reparação por  danos  morais,  diante  da  total  ausência  de  comprovação dos
danos alegados; (vi) inexistência dos danos materiais, porquanto lastreado em
perícia  nula,  que  não seguiu  as  normas técnicas  da  ABNT,  nem mesmo o
método comparativo,  conforme citado em laudo pericial;  (vii)  a incorreção
quanto  aos  juros  legais  e  correção monetária  sobre  a  condenação fixada  a
título de danos morais, os quais deveriam ser fixados a partir da prolação da
sentença; (viii) a redução do dano moral, caso mantida a condenação nesse
sentido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 476/481.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Tatjana
Lemos  (fls.  487/480),  opinou pela  rejeição  da  preliminar  levantada  e  pelo
prosseguimento do recurso apelatório sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso interposto.

Como  relatado,  insurgiu-se  a  recorrente  em  face  de  decisão
judicial que reconheceu os danos morais e materiais pleiteados na inicial.

Inicialmente,  sustentou  a  empresa  recorrente,  em  sede  de
preliminar,  a nulidade da sentença ante o cerceamento de seu direito de
defesa, por não ter sido intimada para o acompanhamento da perícia, que
se  realizou  tão  somente  na  presença  da  parte  autora.  Contudo,  sem
qualquer razão.

Segundo  o  §  1º  do  art.  421  do  Código  de  Processo  Civil,
“incumbe às  partes,  dentro em 5 (cinco)  dias,  contados  da nomeação do
despacho  de  nomeação  do  perito:  I  –  indicar  o  assistente  técnico;  II  –
apresentar quesitos.”   

Compulsando os autos, verifica-se que, às fls. 276, a magistrada
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a quo determinou a nomeação de perito bem como a intimação das partes, via
patrono, para formularem quesitos e indicarem assistente técnico. 

Todavia, em que pese o recorrente ter manifestado interesse em
participar da perícia, ao apresentar os quesitos às fls. 283, quedou-se inerte
quanto à indicação do assistente técnico. Inclusive, quando intimado, às fls.
307, da nomeação do novo  expert, determinado em despacho de fls. 306, o
recorrente, por mais uma vez, deixou de apresentar assistente técnico para o
acompanhamento da perícia, que só veio a ser realizada quase um ano após
após o seu deferimento. No caso, faz-se valer a máxima  “dormientibus non
succurrit jus”, porquanto o direito não socorre aqueles que dormem. 

Sustentou ainda o recorrente  a nulidade da perícia, que não
seguiu as normas técnicas da ABNT, nem mesmo o método comparativo,
conforme citado em laudo pericial.

Ora, como bem pontuou a magistrada  a quo, “as normas da
ABNT não  têm efeito  cogente  sobre  documentos  apreciados  em juízo,  de
modo que a não observância de suas normas não importa em desqualificação
do laudo pericial.”

A  perícia,  como  qualquer  meio  de  prova,  submete-se  ao
princípio do livre convencimento, podendo o magistrado aceitá-la ou afastá-la
desde  que  fundamentadamente,  não  havendo  necessidade  de  que  a  perícia
cumpra  determinados  requisitos  formais  apriorísticos,  como  as  normas  da
ABNT levantadas.

Em  casos  de  desapropriação,  inclusive,  já  foi  decidido  pelo
Superior Tribunal de Justiça que  “o estabelecimento do justo preço não se
vincula a um determinado laudo técnico de avaliação,  seja ele elaborado
pelo perito oficial ou aqueles apresentados pelas partes. Compete, sim, ao
julgador  analisar  as  provas  apresentadas  e,  a  partir  das  considerações
técnicas,  fixar  o  valor  que  entenda  mais  adequado  à  finalidade  de  justa
indenização.  (...)." (STJ,  2ª  TURMA,  REsp  1041521  /  PA,  RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe. 08/02/2011).

Na espécie, o laudo pericial se mostrou perfeitamente idôneo e
adequado, apresentando respostas objetivas aos questionamentos, não havendo
motivos para desconsiderá-lo. Tal conclusão se extrai sobremodo quando se
verifica que a quantia a ser indenizada de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais), muito longe de ser exorbitante, mostrou-se compatível com os valores
de mercado e, portanto, adequada ao preço do imóvel, compondo, sem dúvida
alguma,  o  justo  valor  a  ser  indenizado.  Ademais,  acrescente-se  que  o
recorrente  não  trouxe  aos  autos  outros  elementos  de  prova  suficientes  a
combater as conclusões do  expert. Logo, não havendo como prosperar suas
alegações, devem ser afastadas as preliminares suscitadas.

Prosseguindo em suas argumentações, a empresa de telefonia
alegou  a  inexistência  de  ato  ilícito  praticado,  tendo  em  vista  a
responsabilidade  da  prefeitura  de  Monte  Horebe  pela  instalação  dos
equipamentos de telefonia para atender o Distrito de Santa Fé.
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Quanto a esse ponto, a juíza sentenciante se manifestou com
propriedade: 

“  (…)  o  promovido,  em  nenhum momento  de  sua
petição de defesa requereu a inclusão do Município
de Monte Horebe/PB no polo passivo da lide,  nem
tampouco fez  uso  dos  institutos  de  intervenção  de
terceiro previstos no art. 50 do CPC.
Sendo assim, não havendo intervenção do Município
neste feito a requerimento das partes, como poderia
este  receber  uma  sentença  em  seu  favor  ou
desfavor?”    

Como se vê,  é  impossível  a  responsabilização do município,
que  nem sequer  integrou a  lide,  seja  na  qualidade  de  parte  ou de  terceiro
interessado.  Portanto,  não  havendo  o  ente  municipal  integrado  a  relação
processual, não há como ser atingido pela decisão. Ademais, a ré em momento
algum comprovou a responsabilização imediata do município, sendo evidente
que a torre de telefonia instalada, em que pese sua destinação coletiva, serviu
diretamente à recorrente enquanto prestadora do serviço, sendo dela o bônus e,
portanto,  o  ônus  do  uso  do  equipamento.  Assim,  novamente  sem  razão  a
recorrente. 

Outrossim, tratando-se de concessionária de serviço público a
responsabilidade é objetiva, amparada pela Teoria do Risco Administrativo,
prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade resulta
de qualquer ação ou omissão de pessoas jurídicas de direito público ou de
direito privado prestadoras de serviços públicos que, agindo nessa qualidade,
ocasionem dano a terceiro.

Para  configurar  a  responsabilidade  objetiva,  são  necessários
apenas  três  requisitos:  o  fato  administrativo,  caracterizado  pela  conduta
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída
ao Poder Público; o dano, uma vez que não se fala em responsabilidade civil
sem que a  conduta  haja  provocado um prejuízo,  quer de  ordem moral  ou
material;  o nexo causal,  expresso pela relação de causalidade entre o fato
administrativo e o dano. O fator culpa fica desconsiderado como pressuposto
de responsabilidade objetiva (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual
de Direito Administrativo. Ed. Lumen Juris. 15ª ed. 2006.p. 458).

Por  conseguinte,  a  nota  essencial  dessa responsabilidade  é  a
desnecessidade de prova pelo lesado da culpa  lato sensu da Administração,
cabendo-lhe tão somente demonstrar: o dano sofrido, a ação ou omissão e o
nexo causal, o que entendo haver sido comprovado com a simples existência
da  situação  factual  relatada  na  inicial,  a  qual  não  foi  questionada  pela
recorrente, ou seja, a instalação da antena nas terras do autor. 

Sobre  a  inexistência  do  dano indenizável,  aduziu  o  autor  se
tratar de servidão administrativa, que, na sua ótica, não impõe o dever de
indenizar. Alegou que a instalação dos equipamentos para fornecimento dos
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serviços  de  telefonia  não  causaram  dano  algum  ao  proprietário  do  prédio
serviente.  Portanto,  desnecessária  tal  reparação.  Nesse  contexto,  também
sustentou  a  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado,  a  qual
afastaria o dever de indenizar. 

No caso, como visto, constitui fato incontroverso a existência
de  servidão  administrativa,  decorrente  da  instalação  de  equipamentos  da
recorrente,  com o fim de distribuir  os serviços de telefonia para  região de
Distrito  de  Santa  Fé.  Todavia,  o  referido  direito  real  sobre  a  propriedade
alheia, para sua existência adequada, depende de formalidades, sem as quais
surge o direito de indenização do particular lesado. 

Na  hipótese  em  lide,  a  servidão  não  cumpriu  qualquer
formalização, devendo ser entendida como situação de fato, e não de direito,
merecendo tratamento semelhante àquele conferido à desapropriação indireta.
Dessa  forma,  constatada  a  instituição  da  servidão  administrativa,  sem
observância das formalidades legais, impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido, firme posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:

ADMINISTRATIVO  –  SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA –  LINHAS  DE  TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETO DO PODER
EXECUTIVO  DE  DECLARAÇÃO  DE
CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – AUSÊNCIA.
1. Segundo a doutrina, as servidões administrativas,
em regra, decorrem diretamente da lei (independente
de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral) ou
constituem-se  por  acordo  (precedido  de  ato
declaratório de  utilidade pública)  ou  por  sentença
judicial  (quando  não  haja  acordo  ou  quando
adquiridas por usucapião).
2.  Não  observadas  as  formalidades  necessárias  à
implementação da servidão administrativa (decreto
de declaração de utilidade pública), em atenção ao
princípio da eficiência e da continuidade do serviço
público,  deve  ser  mantida  a  servidão,  com  a
indenização  correspondente  à  justa  reparação  dos
prejuízos  e  das  restrições  ao uso do imóvel,  como
ocorre com a desapropriação indireta.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 857.596/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/05/2008,  DJe
19/05/2008)

Outrossim, em que pese o autor e toda população terem sido
beneficiados com os serviços de telefonia,  não se tem como admitir  que a
supremacia do interesse público  sobre o privado descaracterize  o dever  de
indenizar, como fez entender o recorrente, pois qualquer limitação ao direito
de  propriedade  que  importe  na  diminuição  da  função  do  bem  deverá  ser
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indenizado. 

Quanto  ao  valor  da  indenização,  deve-se  observar  a  perda
efetivamente  sofrida  pelo  proprietário  da  área.  No  caso,  além  do  local
destinado para instalação dos equipamentos da promovida na propriedade do
autor,  não  há  dúvidas  da  desvalorização  do  imóvel  como  um  todo,  que,
inclusive,  foi  desocupado  pelo  autor  em  razão  dos  riscos,  restrições  e
incômodos decorrentes da instalação.

Sobre a indenização, ensina Hely Lopes Meirelles: 

"A  indenização  da  servidão  faz-se  em
correspondência com o prejuízo causado ao imóvel.
Não há fundamento algum para o estabelecimento de
um percentual fixo sobre o valor do bem serviente,
como pretendem alguns julgados. A indenização há
que  corresponder  ao  efetivo  prejuízo  causado  ao
imóvel,  segundo  sua  normal  destinação.  Se  a
servidão não prejudica a utilização do bem, nada há
que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá
corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo,
a  transformar-se  em  desapropriação  indireta  com
indenização  total  da  propriedade,  se  a  inutilizou
para  sua  exploração  econômica  normal" (Direito
Administrativo  Brasileiro,  23ª.  ed.,  São  Paulo:
Malheiros Editores, 1998, p. 511).

Portanto, mostrando-se adequada a fixação da indenização com
base no laudo pericial, analisado em consonância com as circunstâncias fáticas
da região, e ainda em decorrência do livre convencimento motivado, entendo
que o valor de R$ 8.500,00 fixado em primeira instância assegurou a justa
indenização ao recorrido.

Quanto aos danos morais pleiteados, pontuou o recorrente
que não restaram comprovados os danos alegados. Todavia, mais uma vez,
sem razão o recorrente. 

Como já visto, a responsabilização da concessionária é objetiva.
Não se discute culpa. Quanto à existência propriamente dita do dano moral,  o
depoimento do autor (fls. 234), corroborado pelo depoimento das testemunhas
de fls. 235/236, comprovou a desocupação do imóvel em virtude dos riscos e
dos incômodos decorrentes da servidão. Por óbvio, os transtornos suportados
pelo autor e sua família foram além do mero aborrecimento do cotidiano. A
ação  da  empresa  recorrente  causou constrangimento  e  incômodo ao  autor,
notadamente porque houve violação do seu direito de propriedade, em virtude
das  obras  realizadas  a  poucos  metros  de  seu  imóvel,  importando  em  sua
desvalorização.

Quanto à fixação do valor devido a título de reparação moral, o
magistrado deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O valor tende a
refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil ao lesado. Por
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outro lado, deve ter envergadura para servir de punição ao causador do dano,
sobretudo como fator de desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-
lhe  como base  a  capacidade  financeira.  É  dizer:  deve  conservar  o  caráter
pedagógico, sem se revestir de enriquecimento irrazoável da vítima. 

In casu, tem-se que o valor R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos
reais), fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais,  guardou
compatibilidade  com  presente  hipótese,  enquadrando-se  dentro  das  balizas
acima mencionadas, revelando-se, portanto, razoável aos fins colimados pelo
instituto da indenização por abalos morais. 

 Por último,  alegou a empresa insurgente que os juros de
mora e a correção monetária sobre a condenação fixada a título de danos
morais foram fixados de maneira incorreta pelo juízo de primeiro grau.
Segundo  o  recorrente,  estes  deveriam  ser  fixados  a  partir  da  prolação  da
sentença.

Pois  bem.  Considerando que  a  presente  hipótese  se  trata  de
responsabilidade  extracontratual,  a  correção  monetária  da  indenização  do
dano moral deverá incidir da data do arbitramento, ou seja, da publicação da
decisão,  conforme  preconiza  o  Enunciado  de  nº  362  de  Súmula  do  STJ.
Tratando-se dos juros moratórios, a sua incidência se dará a partir do evento
danoso (Súmula n. 54/STJ).

Desta feita,  diferentemente do que faz entender  o recorrente,
não  merece  qualquer  reparo  a  decisão  a  quo,  vez  que  lastreada  em
entendimento já sumulado pela Corte da Cidadania.

Ante  o  exposto, REJEITO  as  preliminares  levantadas  e
NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo,  mantendo integralmente  a  decisão
guerreada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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