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2º APELANTE : Construtora Tenda S/A e Fit 07 SPE Empreendimentos
ADVOGADO : George Alexandre Ribeiro de Oliveira (OAB/PB n. 12.871)
APELADOS : Os próprios recorrentes

PROCESSUAL  CIVIL –  Ação  de
Obrigação de  Fazer c/c  Danos  Materiais e
Morais – Preliminar – Ausência de interesse
processual  –  Imóvel  –  Hipoteca  –  Ônus
gravado  em  registro  sobre  o  imóvel  –
Citação  –  Retirada de  registro,  de  forma
voluntária, após a triangulação processual –
Reconhecimento  do  pedido –
Caracterização –  Pretensão de julgamento
por  perda  de  objeto  –  Descabimento  –
Extinção  do  processo  com resolução  de
mérito – Manutenção – Rejeição. 

-  “O reconhecimento do pedido formulado
na  ação,  impõe  a  extinção  do  processo,
com resolução  do  mérito,  nos  termos  do
art.  487,  III,  'a',  do  Código  de  Processo
Civil.”  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0024.14.214432-8/001,  Relator(a):  Des.
(a)  Dárcio  Lopardi  Mendes  ,  4ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  24/11/2016,
publicação da súmula em 29/11/2016)

-  “Cumprida  a  obrigação  durante  o
transcurso  do  processo,  com
reconhecimento do pedido pela ré, a ação é
procedente,  correndo  as  despesas  por
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conta  desta.”  Recurso  conhecido  e
provido.”  (REsp  215.631/RJ,  Rel.  Ministro
RUY  ROSADO  DE  AGUIAR,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  31/08/1999,  DJ
25/10/1999, p. 90)

PROCESSUAL  CIVIL –  Obrigação  de
fazer c/c danos materiais e morais – Mérito
– Imóvel  –  Hipoteca  –  Ônus  gravado
indevidamente –  Danos  emergentes  e
lucros  cessantes  –  Ausência  de
comprovação  –  Descabimento  –  Dano
moral –  Conduta negligente das empresas
Existência  –  “Quantum”  indenizatório  –
Matéria comum aos apelos – Inobservância
dos  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade –  Majoração –  Honorários
advocatícios  –  Equívoco  na  fixação  –
Redimencionamento –  Provimento  parcial
do  primeiro  apelo  e  desprovimento  do
segundo.

- Improcede o pedido de ressarcimento por
lucros  cessantes  e  danos  emergentes
quando  inexiste comprovação  de prejuízo
pela  parte  autora,  no  termos do  art.  373,
inciso I, do CPC/15. 

- “Os danos materiais são compostos pelos
danos emergentes e pelos lucros cessantes
os  quais  não  podem  ser  presumidos,
demandando  a  existência  de  provas
concretas  dos  prejuízos  efetiva  e
potencialmente sofridos.” (TJMG - Apelação
Cível  1.0105.14.011225-8/001,  Relator(a):
Des.(a)  Mariangela  Meyer  ,  10ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  04/07/2017,
publicação da súmula em 14/07/2017) 

- Restando-se caracterizada a manutenção
indevida de hipoteca gravada sobre registro
do imóvel,  surge  para a  parte  contrária  o
dever  de  indenizar,  pois  incorrendo  em
conduta ilícita, ou, no mínimo, negligente, é
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obrigada  a  ressarcir  o  dano  moral  a  que
deu causa.

- “A hipoteca pactuada entre a construtora e
o  agente  financeiro  não  tem  eficácia
perante os adquirentes do imóvel, ex vi do
enunciado da Súmula 308 do STJ. Provada
a manutenção indevida da hipoteca, devido
o  pagamento  de  danos  morais.” (TJMG -
Apelação  Cível  1.0000.16.033030-4/001,
Relator(a):  Des.(a)  Otávio  Portes  ,  16ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
24/08/0016,  publicação  da  súmula  em
25/08/2016). 

-  O propósito  do valor  indenizatório  a ser
arbitrado tem por fundamento não premiar
aquele  que  sofreu  o  dano,  e  sim,
desestimular a prática desses atos ilícitos,
taxando uma sanção pecuniária ao infrator,
por  ser  responsável  pelo  ato  que  foi  a
causa de pedir nesta ação indenizatória, e
reparar o dano sofrido por aquele que não
deu  causa  ao  evento  danoso.  Caso  as
circunstâncias do fato concreto, bem como
a orientação adotada por essa Câmara em
casos  semelhantes  ao  dos  autos,  não
representem valor indenizatório condizente
com o dano, impõe-se a reforma a sentença
para majorar o valor.

- A questão que diz respeito a consectários
da  condenação  caracteriza-se  como
matéria de ordem pública, que comporta a
fixação  e  modificação  de  ofício  em  sede
recursal.

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento parcial ao primeiro apelo e negar provimento ao
segundo, nos termos do voto do Relator.
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R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  apelações cíveis,  a  primeira
interposta por Guilherme Rangel Ribeiro (fls.  381/394),  e a segunda, pela
Construtora  Tenda  S/A  e Fit  07  SPE  Empreendimentos (fls.  401/413),
todos insurgindo-se contra a sentença de fls. 377/379, prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedentes, em parte, os
pedidos formulados na “ação de  obrigação de fazer c/c indenização por
danos  materiais  e  morais”,  ajuizada  pelo  primeiro  contra  as  segundas
recorrentes.

Na sentença proferida, o magistrado “a quo”
reconheceu  a  obrigação  dos  réus  em  proceder  à  baixa  de gravame
hipotecário sobre o bem imóvel objeto da lide; bem como a existência de dano
moral indenizável no fato de as empresas terem mantido gravame de hipoteca
em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado com
o  autor,  demorando  para  promover  a  baixa  da  inscrição,  mesmo  após
quitadas  as  obrigações  pelo  promovente,  sem  que  as  empresas
apresentassem justificativa plausível para tanto.

Com  isso,  o  Juiz  de  piso  julgou
procedentes, em parte, os pedidos, reconhecendo a obrigação dos réus em
proceder à baixa do gravame e condenando as promovidas ao pagamento do
importe de R$ 10.000,00 (dez mil  reais) a título de indenização por danos
morais, sem, contudo, fixar condenação  quanto aos lucros cessantes e  aos
danos emergentes, vez que considerou não demonstradas as hipóteses.

Por  fim,  arbitrou  custas  processuais  e
honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor  a  ser  apurado  em  liquidação  de  sentença,  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes, nos termos do
art. 85, § 14 e art. 86 do NCPC.

Em  suas  razões  recursais, Guilherme
Rangel  Ribeiro,  primeiro  recorrente,  reforça,  em  síntese,  de  início,  as
condutas  ilícitas  praticadas  pelas  rés,  defendendo,  em seguida,  os  danos
emergentes e os lucros cessantes que sofreu, consubstanciados no fato de
restar impedido de promover a venda ou locação do apartamento negociado.

Registra o  autor/apelante que um  corretor
de  imóvel  apresentou-lhe  vários  interessados na  negociação  sobre  o  bem
durante o período da manutenção do gravame, mencionado, ainda, despesas
com emolumentos e com taxas de condomínios que teve que desembolsar,
estas em razão da ausência de negociação durante o interstício.
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Aduz  que  os  lucros  cessante  se
caracterizaram pelo tempo em que o imóvel passou sem poder alugar, com
indenização a ser fixada considerando o valor médio de locação no mercado.

Ainda  se  insurge  quanto  ao  importe
arbitrado  a  título  de  indenização  por  danos  morais,  classificando-o  como
singelo e inexpressivo, considerando tanto o calvário pelo qual ultrapassou,
como o “status” socioeconômico das partes.

Sustenta  a  responsabilidade  objetiva  e
solidária das rés e aponta erro material no fato de a sentença ter considerado
que o gravame ainda não tinha sido retirado do registro do imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Igualmente  inconformadas,  as  segundas
recorrentes,  Construtora  Tenda  S/A  e  Fit  07  SPE  Empreendimentos,
sustentam, em síntese, preliminarmente, que retiraram o gravame de hipoteca
sobre  o  imóvel  objeto  da  lide  logo  após  as  suas  citações  nos  autos,
inexistindo  mais  interesse  processual  superveniente,  com a  ocorrência  de
perda de objeto.

Dissertam as  apelantes  que os  fatos  não
poderiam  ser  imputados  às  rés  exclusivamente,  tratando-se  de  trâmite
burocrático,  com  conduta  concomitante  que  igualmente  caberia  à  Caixa
Econômica Federal.

Afirmam  que  o  objetivo  da  demanda  de
baixa na hipoteca já foi obtido, inexistindo requisitos para a caracterização do
ilícito passível de indenização.

Por  fim,  verberam  pela  minoração  da
quantia  fixada  na  condenação  a  título  de  danos  morais.  Pugnam  pelo
provimento  do  recurso  apelatório, para  que  seja  reformada  a  decisão
vergastada.

Contrarrazões  ao  primeiro  recurso  às  fls.
477/491; e, ao segundo, às fls. 496/502.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 508/511, não apresenta manifestação de mérito.

É o relatório.
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V O T O:

Antes  da  análise  das  teses  recursais,
convém fazer um breve histórico sobre os fatos que ensejaram o ajuizamento
da  “ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  indenização  por  danos  morais  e
materiais” (“sic”) pelo comprador do imóvel contra as construtoras envolvidas
no litígio.

Observa-se dos autos,  em resumo,  que as
partes litigantes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de
bem imóvel em 22 de maio de 2011, qual seja, o apartamento de n. 1606, no
Empreendimento  Fit  Jardim  Botânico,  bloco  B,  em João  Pessoa-PB,  pelo
importe  total de  R$159.032,00 (cento e cinquenta e nove mil e trinta e dois
reais)

No  contrato  firmado  entre  as  partes  (fls.
29/30),  encontra-se  prevista,  além  do  pagamento  de  sinal  e  de  parcela
intercalada, uma parcela única a ser paga já em 31 de maio de 2011, no valor
de R$ 150.346,90 (cento e cinquenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e
noventa centavos).

Infere-se dos autos que o primeiro apelante
quitou  todas  as  suas  obrigações  contratuais,  constando  “declaração  de
quitação do imóvel” datada de 05 de setembro de 2012 (fl. 80).

Ocorre que, em  11 de fevereiro de 2014,
fora expedida certidão cartorária pelo Serviço Notarial  e Registral  Eunápio
Torres (fl. 74), onde se afere o registro de gravame de hipoteca sobre o imóvel
em favor da Caixa Econômica Federal, permanecendo a circunstância mesmo
em 28 de maio de 2014, conforme se depreende de outra certidão de mesmo
teor (fl. 78).

Tais  circunstâncias  ensejaram  o
ajuizamento da ação pelo autor em  18 de junho de 2014, existindo ainda,
encartada nos autos, declaração de quitação do imóvel pelo autor, expedidas
pelas empresas,  em 05 de setembro de 2012, ou seja, cerca de um ano e
meio antes das mencionadas certidões cartorárias emitidas.

Por fim, impõe-se assentar que há registro
nos autos de que as construtoras providenciaram a retirada de gravame sobre
o  registro  do  imóvel  apenas  em  03  de  novembro  de  2014,  após  serem
citadas nos autos, fato que ocorreu em 14 de outubro de 2014 (fl.  176-v),
tendo o autor requerido o prosseguimento da demanda (fl. 322).
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PRELIMINAR (2ª APELAÇÃO)

As  empresas  recorrentes  levantam,  em
síntese, de início, a preliminar de falta de interesse processual, vez que a
pretendida obrigação de fazer fora cumprida pelas partes promovidas  logo
após a citação, “de forma voluntária”.

No  entanto,  não  merece  acolhida  a
preliminar para extinção do processo por ausência de interesse processual. 

Observa-se  que,  com  a  citação  válida,
efetivou-se a necessária triangulação processual, e o cumprimento voluntário,
pelas rés, durante o curso da demanda, da obrigação de fazer pleiteada pelo
autor,  importa,  agora,  o  reconhecimento  do  pedido,  e  não  a  perda
superveniente  do  objeto,  com  a  extinção  do  processo  sem  resolução  de
mérito.

Sobre  matéria  idêntica,  colhe-se  da
jurisprudência do Tribunal de Justiça Mineiro:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE OBRA
NA  REDE  ELÉTRICA  -  RECONHECIMENTO  DA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, CPC
-  EXTINÇÃO.  ART.  487,  III,  'a',  CPC.  Restando
comprovado,  através  de  documentos  que  a  obra  de
afastamento  da  rede  elétrica  no  imóvel  do  autor  foi
devidamente  realizada,  ônus  que  lhe  incumbia  a  parte
requerente a luz do art. 373, II, do CPC, tem-se, pois por
cumprida  a  obrigação.  O  reconhecimento  do  pedido
formulado na ação, impõe a extinção do processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'a',  do
Código  de  Processo  Civil.”  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0024.14.214432-8/001,  Relator(a):  Des.(a)  Dárcio
Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
24/11/2016, publicação da súmula em 29/11/2016) 

E do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  Vendedora.  Quitação  de
débito fiscal.
Cumprida  a  obrigação  durante  o  transcurso  do
processo,  com reconhecimento  do  pedido  pela  ré,  a
ação  é  procedente,  correndo  as  despesas  por  conta
desta.
Recurso conhecido e provido.” (REsp 215.631/RJ,  Rel.
Ministro  RUY  ROSADO  DE  AGUIAR,  QUARTA
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TURMA, julgado em 31/08/1999, DJ 25/10/1999, p. 90)
(Sem destaque no original).

O autor fez uso devido da demanda judicial
para obter a pretensão, e o cumprimento voluntário  da obrigação pelas rés
após a citação não pode ser considerado como perda de objeto.

Ademais, o cumprimento da demanda não
restou  comprovado  de  pronto  nos  autos  pelas  demandadas,  quando  da
apresentação de contestação, pois não demonstraram através de documento
a circunstância de retirada do gravame, tendo o autor admitido a hipótese
apenas posteriormente, consoante fl. 322.

Ante o exposto, afasto a preliminar. 

MÉRITO

O autor,  primeiro  apelante,  ajuizou  a
presente   “ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  indenização  por  danos
materiais  e  morais” desfavor  das  empresas  promovidas,  segundas
recorrentes,  aduzindo  que,  após  adimplir  com  todos  os  pagamentos  do
contrato  de  promessa  de  compra  e  venda  de  apartamento  em
empreendimento  construído  pelas  empresas,  fora  surpreendido  com  ônus
gravado  sobre  o  imóvel  em  favor  da  Caixa  Econômica  Federal,  credora
hipotecária com a qual o promovente jamais contratou.

Afirma  que  tal  fato  lhe  causou  enormes
transtornos  e  constrangimento,  acusando  danos  materiais  e  morais
indenizáveis sofridos em razão da conduta das promovidas.

Pois bem.

Afastada a  perda de objeto do pedido de
obrigação  de  fazer,  impõe-se  a  análise,  inicialmente,  dos  danos  materiais
alegados  nos  autos,  quais  sejam,  os  danos  emergentes  e  os  lucros
cessantes, espécies dispostas no art. 402 do Código Civil.

Dispõe a mencionada regra:

“Art.  402.  Salvo as exceções expressamente previstas
em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem,
além  do  que  ele  efetivamente  perdeu,  o  que

razoavelmente deixou de lucrar.” 
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Logo,  na  espécie,  o  dever  de  indenizar
danos materiais consubstanciados em danos emergentes somente se verifica
se  comprovado,  pelo  autor  da  demanda,  a  efetiva  diminuição  de  seu
patrimônio econômico, decorrente do evento danoso causado pela conduta
das rés. 

Todavia, em que pese o autor ter defendido
a perda de oportunidade de vender o imóvel, isso não representa que sofreu
uma diminuição no seu patrimônio, inexistindo comprovação de decréscimo
em razão disso.

Na  hipótese  de  locação,  igualmente
ventilada na tese vestibular, a caracterizar o lucro cessante, não se encontram
presentes  as  provas  satisfatórias  para  se  reconhecer  que  o  autor  obteria
rentabilidade sobre o bem em razão de aluguel durante o período, não se
podendo fixar condenação por uma hipótese que não se afigura devidamente
demonstrada nos autos.

Pelos  argumentos,  depreende-se  que  o
autor não iria residir no imóvel objeto do contrato, tendo que pagar aluguel em
outro bem em razão do impedimento, hipótese de fácil comprovação.

O autor,  na verdade, defende oportunidade
perdida  de  locação  do  imóvel,  sem  apresentar,  contudo, comprovação
concreta da circunstância, que carecia de comprovação.

Cabe destacar que o registro de hipoteca
sobre a matrícula do imóvel em cartório não impede a celebração de contrato
de aluguel,  espécie  esta  que tem como objetivo  a  transferência  da  posse
direta do imóvel. 

A hipoteca,  por  sua  vez,  não  transfere  a
propriedade do bem ao credor. Mesmo com o registro do bem com a hipoteca,
a propriedade continua a pertencer para o devedor, que não a perde em razão
da garantia  real  sobre  o  imóvel.  O direito  pleno da  propriedade,  portanto,
encontrava-se  disponível  para  a  celebração  do  contrato  de  locação,
inexistindo a alegação de prejuízo em razão da circunstância.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE  CONTRATO  DE  PARCERIA –
Reconvenção com pedido de rescisão contratual e indenização
por perdas e danos – Sentença de improcedência do pedido
principal e parcial procedência do pedido em reconvenção –
Pedido  de  perdas  e  danos  –  Danos  emergentes  não
comprovados  –  Não cabimento  de  lucros  cessantes  –  Mera
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probabilidade de lucro. Apelação improvida.” (TJ-SP - APL:
01126512020108260100  SP  0112651-20.2010.8.26.0100,
Relator:  Luiz  Ambra,  Data  de  Julgamento:  31/07/2015,  13ª
Câmara  Extraordinária  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 31/07/2015)

E o recente julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  -  COMPRA  DE
VEÍCULO  NOVO  -  DEFEITO  -  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE -DANOS
MATERIAIS  -  DESVALORIZAÇÃO  DO  VEÍCULO  -
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  -  INDENIZAÇÃO
AFASTADA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZADO
PELA CONCESSIONARIA - FURTO - RESPONSABILIDADE
DA  LOCATÁRIA  -  COBRANÇA  DE  FRANQUIA  -
CONDUTOR  DO  VEÍCULO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
RESTITUIÇÃO DEVIDA.
-  A  responsabilidade  pelo  defeito  do  produto,  segundo
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  solidária
entre os integrantes da cadeia de consumo, incluindo, assim,
tanto o fabricante, quanto o comerciante, a teor do artigo 18
do CDC.
- Os danos materiais são compostos pelos danos emergentes e
pelos lucros cessantes os quais não podem ser presumidos,
demandando a existência de provas concretas dos prejuízos
efetiva e potencialmente sofridos.
-  Deixando  a  parte  autora  de  comprovar  efetivamente  a
desvalorização  do  veículo  decorrente  do  conserto  realizado
pela  concessionaria,  é  indevida  a  indenização  por  danos
materiais.
- É ônus do locatário restituir o bem locado, nos termos do
artigo 569, IV do CC, não se podendo imputar ao condutor do
veículo, que sequer figurou como parte na relação locatícia, o
ônus de pagar a franquia pelo furto do veículo.
- A mera cobrança indevida de valores não enseja o dever de
reparação por danos morais, se não for comprovado o efetivo
abalo psíquico.” (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.011225-
8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em
14/07/2017) 

No  que  diz  respeito  aos  danos  morais,
restou caracterizada  a  manutenção  indevida  de hipoteca  gravada  sobre
registro do imóvel  em razão de atuação das empresas, surgindo para  esta
parte promovida o dever de indenizar, pois incorrendo em conduta ilícita, ou,
no mínimo, negligente, é obrigada a ressarcir o dano moral a que deu causa.

Em aresto pontual  sobre a  matéria,  já  se
decidiu:

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  HIPOTECA  -
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GRAVAME  PACTUADO  ENTRE  A  CONSTRUTORA  E
BANCO  FINANCIADOR  -  TERCEIRO  ADQUIRENTE  DO
IMÓVEL  -  QUITAÇÃO  INTEGRAL  DA  DÍVIDA  COM  A
CONSTRUTORA  -  BAIXA  DO  GRAVAME  -  DEVER  DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
308  DO  STJ.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
A hipoteca pactuada entre a construtora e o agente financeiro
não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel,  ex vi  do
enunciado  da  Súmula  308  do  STJ.  Provada  a  manutenção
indevida da hipoteca, devido o pagamento de danos morais. A
fixação  do  quantum  indenizatório  deve  ocorrer  mediante
prudente  arbítrio,  de  sorte  a  alcançar  valor  que  sirva  de
exemplo para o demandado, contudo, sem representar fonte de
enriquecimento  para  o  autor,  servindo-lhe  apenas  como
compensação pela dor sofrida.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.16.033030-4/001 - COMARCA
DE  BELO  HORIZONTE  -  APELANTE(S):  BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. - APELADO(A)(S): RUBENS DE
JESUS ALVES - INTERESSADO(S): INPAR PROJETO 94 SPE
LTDA.  (TJMG  -  Apelação  Cível  1.0000.16.033030-4/001,
Relator(a):  Des.(a)  Otávio  Portes  ,  16ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em  24/08/0016,  publicação  da  súmula  em
25/08/2016). 

Quanto  ao  valor  do  dano  moral,  matéria
comum  aos  apelos,  pleiteia  o  autor  por  sua  majoração,  requerendo  as
empresas demandadas, por sua vez, por sua redução.

Vê-se que o Julgador de piso condenou as
promovidas ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se que os critérios para a fixação do
valor indenizatório, por não haver orientação segura e objetiva na doutrina e
jurisprudência, fica este ao arbítrio do Juiz, que deve agir com moderação,
prudência  e  razoabilidade,  cujo  valor  deve  produzir  no  causador  impacto
suficiente para dissuadi-lo da prática de novos atos ofensivos, mas que, por
outro  lado,  não  venha  constituir  causa  de  enriquecimento  indevido  do
ofendido.

Na valoração da verba indenizatória a título
de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação,
buscando  um  efeito  repressivo  e  pedagógico  e  propiciar  à  vítima  uma
satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira,
leciona:

"É certo, como visto acima, que a indenização em termos
gerais,  não  pode  ter  o  objetivo  de  provocar  o
enriquecimento  ou  proporcionar,  ao  ofendido,  um
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avantajamento, por mais forte razão deve ser eqüitativa
a reparação do dano moral, par que se não converta o
sofrimento  em  móvel  de  captação  de  lucro  (de  lucro
capiendo)"  -  Responsabilidade Civil,  2ª  edição,  rio  de
Janeiro, Editora Forense, 1.990, nº 252, p. 339.

Pelo que consta dos autos, verifica-se que
a condenação ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não  se  mostra  razoável  a  indenizar  os  danos  suportados  pelo  autor,
considerando  as  circunstâncias  do  caso,  essencialmente  o  porte  das
empresas envolvidas. 

Dessa  forma,  cabe  a majoração  do
arbitramento do valor indenizatório pelo dano moral para a importância de R$
30.000,00 (trinta mil reais),  sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de forma
solidária para cada parte demandada, atendendo, no caso,  às condições do
ofensor e os parâmetros de valor que este Tribunal vem fixando.

Por  fim,  impõe-se  retificar o  ônus
sucumbencial fixado na sentença proferida,  pela modificação da decisão por
este julgado.

O magistrado “a quo”  fixou a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por
cento) sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, recíproca e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes, nos termos do
art. 85, § 14 e art. 86 do NCPC.

O art.  85,  §  14,  do  NCPC,  mencionado,
inclusive,  pelo  magistrado,  veda a  hipótese  de  compensação em caso de
sucumbência parcial.

Dispõe o retro citado dispositivo legal:

§ 14.  Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos  oriundos  da  legislação  do  trabalho, sendo
vedada  a  compensação  em  caso  de  sucumbência

parcial. (grifei)

A sentença foi proferida em 06 de junho de
2016,  já  sob  a  égide  do  novo  CPC,  cabendo  o  redimensionamento  da
questão.

Desse  modo,  entende-se  que  as  partes
promovidas restaram vencidas no pedido atinente ao dano moral,  devendo
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permanecer  o  percentual  a  título  de  verba  honorária  de  15% (quinze  por
cento),  não sobre o valor  a  ser  apurado em liquidação de sentença,  mas
sobre o novo valor condenatório fixado a título de danos morais no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Já as empresas demandas, por outro lado,
saíram-se  vencedoras  no  pedido  pertinente  ao  dano  material,  cabendo,
também  pela  impossibilidade  de  compensação,  a  fixação  de  verbas
honorários em favor de seus respectivos patronos quanto a este pedido.

 Os  honorários  advocatícios  decorrentes
deste  pedido condenatório  devem ser fixados em apreciação equitativa na
quantia de  R$  5.000,00 (cinco mil  reais),  ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil  e
quinhentos reais) para os patronos de cada empresa promovida.

Quanto  ao pedido  consubstanciado  na
obrigação de fazer – baixa do gravame –, ilíquido, no qual se impõe fixar em
fase  posterior,  este  sim  a  ser  aferido  em  liquidação  de  sentença  por
arbitramento,  onde  se  pode  aferir  com  mais  elementos  concretos  todo  o
trabalho desenvolvido para o cálculo do importe.

Com  isso,  o  autor  pagará  honorários
advocatícios  aos patronos da parte  ré  no valor  de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada parte. As
promovidas, por sua vez, pagarão honorários  à razão de quinze por cento
(15%)  sobre  o  valor  da  condenação  fixado  a  título  de  danos  morais,
acrescentado  de  importe  a  ser  apurado  em  liquidação  por  arbitramento,
quanto ao  pedido formulado atinente  à  obrigação de  fazer,  tudo conforme
dispõe o novo regramento do CPC, restando suspensa a exigibilidade para o
autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Diante do exposto,  rejeito a preliminar e,
no  mérito,  dou  provimento  parcial  ao  primeiro  recurso  apelatório
interposto e nego provimento ao segundo, majorando, por conseguinte, o
valor  fixado a título de danos morais,  para R$ 30.000,00 (trinta mil  reais),
sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de forma solidária para cada empresa.

Fixo  para  o  autor  honorários  advocatícios
aos patronos da parte ré no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os patronos de cada empresa
promovida. Arbitro honorários à razão de quinze por cento (15%) sobre o valor
da condenação  em desfavor das rés  para o patrono do autor, mais  importe
que deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, tudo conforme dispõe
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o novo regramento do CPC, restando suspensa a exigibilidade,  entretanto,
para o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita

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, o Exmo. Des. Luís Silvio Ramalho Júnior
e o Exmo. Des. José Ricardo Porto, convocado para substituir o Exmo. Des.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, que se averbou suspeito.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 26 de setembro de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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