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APELAÇÃO  CÍVEL.  MÉRITO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  REFORMA  EM  IMÓVEL
VIZINHO.  DESABAMENTO.  PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  INCONFORMISMO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  ÍNFIMO.  MAJORAÇÃO.
DESACOLHIMENTO.  BAIXA  CAPACIDADE
ECONÔMICA DO OFENSOR.  OBSERVÂNCIA
DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  DESPROVIMEMTO
DO RECURSO.

 Sabe-se que o valor dos danos morais deve ser
arbitrado com observância dos princípios da razoabi-
lidade e da proporcionalidade, sendo apto a reparar o
dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir
de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

- Neste contexto, entendo que o montante arbitrado a
título  de  indenização  por  danos  morais  mostrou-se
condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade
objetiva  do dano,  seu  efeito  lesivo  e,  em especial,
com a baixa capacidade econômica do ofensor.  Ob-
servou, outrossim, os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, mostrando-se suficiente para compen-
sar os danos sofridos pelos autores, sem causar enri-
quecimento indevido do lesado e servindo ainda de
exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Claudete de Melo
Alves  e Elenildo Nicácio de Melo hostilizando a sentença do Juiz de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Princesa Isabel, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais manejada em face de Luis
Antonio Sobrinho.

Na peça de ingresso,  narraram os  autores  que,  no dia  29 de
julho de 2014, quando se encontravam no interior de sua residência, foram
surpreendidos  com o desabamento  da  lateral  direita  do imóvel  vizinho,  de
propriedade do demandante, que estaria sendo objeto de reforma.

Sustentaram  que  o  desmoronamento  atingiu  a  primeira
demandante e seu filho, causando-lhes lesões físicas,  além de ter  destruído
diversos móveis e objetos eletrônicos.

Requereram, assim,  a  condenação em indenização por  danos
morais e materiais.

Embora  devidamente  citado,  o  promovido  não  apresentou
contestação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (fls. 46).

Foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelos autores (fls. 54).

Alegações  finais  pelos  demandantes  (fls.  57/69)  e  pelo
demandado (fls. 70/77).

Sobreveio,  então,  sentença de procedência parcial  do pedido,
cuja parte dispositivo restou assim redigida:

“Pelo Exposto, com fulcro no art.  487, I, do CPC,
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os
pedidos,  extinguindo o  processo  com resolução do
mérito, para:
a) Condenar o réu ao pagamento de danos materiais
no valor de R$ 129,50 (ceno e vinte e nove reais e
cinquenta  centavos),  atualizada  monetariamente  a
partir  de 20.08.2014 (documentos,  fls.  30),  súmula
43 do STJ, e incidentes juros de mora de 1% (um)
por cento ao mês contados da data do evento danoso
(20/08/2014), súmula 54 do STJ.
b)  condenar  o  demandado  na  obrigação  de  fazer
consistente  em guarnecer  a  residência  dos  autores
com os bens que porventura restaram deteriorados
em razão do sinistro,  conforme fl.  28,  todavia,  tal
obrigação, em razão da natureza e peculiaridades do
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caso deverá ser apurada em sede de liquidação de
sentença.
Ainda, com o fim de evitar enriquecimento ilícito da
parte autora, deverá esta quando do cumprimento da
obrigação de fazer  retro,  entregar ao requerido os
bens  “deteriorados”  para  os  fins  que  aquele
entender necessário.
Condeno  a  parte  ré  em  custas  e  honorários
advocatícios, de modo que, a luz do que dispõe o art.
85 §8º do NCPC, fixo estes no importe de R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais).”

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Apelatório (fls.
76),  questionando  apenas  o  quantum indenizatório  fixado  na  sentença.
Destacam a ausência  de compensação dos danos psíquicos  sofridos  com a
quantia ínfima arbitrada. Ao final, pugnam pela sua majoração.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  97/104),  refutando  os
argumentos dos insurgentes, rogando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 108).

É o relatório.

VOTO.

De início, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil  de 2015, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular  os efeitos e  os requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com  os  termos  dispostos  no  Novo  Código  de  Processo  Civil,  conheço  da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

Pretendem os recorrentes, através desta irresignação apelatória,
a reforma parcial  do julgado,  questionando apenas o  quantum indenizatório
fixado na sentença. Destacam a ausência de compensação dos danos psíquicos
sofridos com a quantia ínfima arbitrada. Ao final, pugnam pela sua majoração.

Compulsando-se atentamente as circunstâncias dos autos, tenho
que a magistrado sentenciante estipulou um valor indenizatório concernente
com os vetores que guiam a fixação do montante a ser arbitrado a título de
danos morais.

Nesse  aspecto,  sabe-se  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser
ínfimo nem abusivo, devendo ser proporcional à dupla função do instituto do
dano moral, quais sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da
vítima; e a punição do ofensor, para que não volte a reincidir.
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Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos de Maria Helena
Diniz, em sua obra, Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil:

"Realmente,  na  reparação  do  dano  moral  o  juiz
deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou
justo,  mas  ele  agirá  sempre  com  um  prudente
arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os
elementos probatórios, fixando moderadamente uma
indenização.  Portanto,  ao  fixar  o  quantum  da
indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer,
mas  como  um  homem  de  responsabilidade,
examinando  as  circunstâncias  de  cada  caso,
decidindo  com  fundamento  e  moderação".
Acrescentando  que:  "a  reparação  pecuniária  do
dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto
que  este,  em  certos  casos,  não  sofreu  nenhuma
diminuição,  mas dar ao lesado uma compensação,
que  lhe  é  devida,  pelo  que  sofreu,  amenizando  as
agruras oriundas do dano não patrimonial" 

Assim, a quantificação do dano moral deve atender a critérios
como a extensão do dano, a condição de seu causador, bem como a da vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Diante  desse  contexto,  verifica-se  razoável  a  estipulação  da
indenização na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais) para
efeito de atendimento aos fins colimados pelo instituto do dano moral. 

Ora,  na  hipótese,  verifica-se  que  os  autores  intentaram  a
presente  ação  porque,  sendo  vizinhos  do  réu,  experimentaram  danos  em
virtude do desmoronamento de construção realizada no imóvel deste. 

De  fato,  consoante  acertadamente  pontuado  pela  magistrada
sentenciante,  não  há  dúvidas  que  os  fatos  narrados  ocasionaram  grande
angústia e medo aos apelantes, aptos a ensejar reparação por danos morais,
uma vez que o infortúnio em questão levou à avaria da residência dos autores
e  de  diversos  bens  móveis,  além  de  ter  ferido  os  moradores,  tendo  a
promovente, inclusive, que ser internada em hospital durante dois dias.

Por outro lado, merece ser destacado que parte dos danos foi
reparada  pelo  réu,  que  promoveu  a  reconstrução  da  parede  divisória  dos
imóveis, consoante pontuado na exordial.

Ademais, não se pode deixar de considerar uma peculiaridade
importante no caso em epígrafe, qual seja, o porte econômico do ofensor, que,
como  explicitado  alhures,  constitui  baliza  para  a  quantificação  dos  danos
extrapatrimoniais.

Na hipótese,  embora  a  conduta  do  réu  tenha  sido  grave  e  o
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desgaste  emocional  imposto  aos  autores  imenso,  não  é  possível  fixar  o
montante  indenizatório  em  patamar  mais  elevado  em  virtude  da  pequena
capacidade econômica do promovido, um agricultor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
“INAUDITA  ALTERA  PARS”.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  QUITADO.  DEMORA  NA
LIBERAÇÃO  DO  GRAVAME  POR
APROXIMADAMENTE  2  (DOIS)  ANOS.
SENTENÇA  QUE  JULGOU  PROCEDENTE  O
PEDIDO  DETERMINANDO  A  BAIXA  DO
GRAVAME NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SOB
PENA  DE  MULTA  DIÁRIA  DE  R$  500,00
(QUINHENTOS REAIS) LIMITADO A DEZ DIAS E
DANO  MORAL  DE  R$  4.000,00  (QUATRO  MIL
REAIS).  RECURSO  VISANDO  EXCLUIR  A
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  OU
REDUZI-LA.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO
QUE  DEVE  SER  ARBITRADO  DENTRO  DOS
PARÂMETROS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Na fixação  do  “quantum” indenizatório,  mister  se
faz a observância da extensão do dano sofrido, da
culpabilidade do ofensor e da capacidade econômica
das  partes,  atentando-se,  também,  para  a  não
ocorrência  do  enriquecimento  sem  causa  do
ofendido.”
(TJSE; AC 201700731360; Ac. 28393/2017; Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; Julg.
18/12/2017; DJSE 08/01/2018) 

“CONTRATO.  CONTA  CORRENTE.
ENCERRAMENTO  COBRANÇA  DE  TARIFAS  E
ENCARGOS DE MANUTENÇÃO. NEGATIVAÇÃO.
DANO  MORAL.  MAJORAÇÃO.  ARBITRAMENTO.
JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Restou
comprovada  a  cobrança  indevida  de  tarifas
bancárias  após  encerramento  de  conta  corrente.
Indevida  a  cobrança,  irregular  a  inscrição
desabonadora  do  nome  do  autor  em cadastros  de
inadimplentes. 2. No arbitramento do dano moral, há
que  se  observar  as  circunstâncias  da  causa,  a
capacidade  econômica  das  partes  e  as  finalidades
reparatória e  pedagógica desse arbitramento.  Essa
fixação é  realizada dentro do prudente arbítrio  do
juízo,  majoração  indevida.  3.  Em  se  cuidando  de
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ilícito contratual, os juros de mora incidem da data
da citação, quando o réu é constituído em mora. 4.
Honorários  advocatícios  que  merecem  majoração.
Recurso  parcialmente  provido.”  (TJSP;  APL
1073343-52.2013.8.26.0100;  Ac.  9503869;  São
Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado;
Rel. Des.  Melo Colombi; Julg. 09/06/2016; DJESP
14/06/2016) 

Além disso, tenho que o quantum fixado é suficiente para servir
como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o ofensor e toda a
sociedade. 

Destarte,  pelas  circunstâncias  pormenorizadas  no  presente
caderno processual,  não se  requer  maiores  delongas  para  a  constatação  da
proporcionalidade na fixação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais)
a título de danos morais, não merecendo acolhimento as razões recursais para
o fim de majorar-lhe o valor. 

Com  esses  fundamentos, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo incólume todos os termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  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,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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