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APELANTE :Promac Veículos, máquinas e Acessórios LTDA
ADVOGADO : Clailson Cardoso Ribeiro (OAB/CE n 13.125)
APELADO : Maria de Lourdes Vieira Sá Alves
ADVOGADO :Antonio Adriano Duarte Bezerra – OAB/PB 15.161
REMETENTE : Juízo da 9ª Vara da Comarca da Capital

PROCESSUAL CIVIL  –  Apelação  cível  –
Ação de  indenização por  danos morais  –
Preliminar  –  Ilegitimidade  passiva –
Concessionária  –  Responsabilidade
solidária do  fabricante  e  do  fornecedor  –
Rejeição.

-–“A fornecedora de veículos automotores
para revenda - montadora concedente - é
solidariamente  responsável  pelos  atos  de
seus prepostos (concessionária) diante do
consumidor,  ou  seja,  há  responsabilidade
de quaisquer dos integrantes da cadeia de
fornecimento  que  dela  se  beneficia.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp
629.301/SP,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).” 

CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível  –
Ação de  indenização por  danos  morais  –
Procedência  – Vício do produto – Veículo
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zero quilômetro – Art. 18 do CDC – Vícios
comprovados – Demora na substituição do
veículo  –  Dano  moral  –  Cabimento  –
Manutenção da sentença – Desprovimento.

-–  Consoante estatui o artigo §1º do artigo
18 do CDC, uma vez constatado o vício do
produto,  caberá  ao  fornecedor  saná-lo
dentro  do  prazo  de  trinta  dias.  Caso  o
problema não seja solucionado no trintídio
legal,  deve ser facultado ao consumidor a
restituição da quantia paga, a substituição
do produto por outro da mesma espécie ou
o abatimento proporcional do preço. 

-– O dano moral puro se projeta com maior
nitidez  e  intensidade  no  âmago  das
pessoas,  prescindindo  de  rigorosa
demonstração  probatória.  Provada  a
ilicitude do fato, necessária a indenização.

–  A  fixação  da  indenização  por  danos
morais  pauta-se  pela  aplicação  dos
princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.  A  finalidade  da
indenização é a de compensar o ofendido
pelo  constrangimento  indevido  que  lhe  foi
imposto  e,  por  outro  lado,  desestimular  a
empresa ofensora a, no futuro, praticar atos
semelhantes.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e negar provimento ao apelo, nos termos
do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela
PROMAC VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS S/A, objetivando reformar
a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da
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Capital,  nos autos  da  ação de indenização por danos morais,  ajuizada por
MARIA DE LOURDES VIEIRA SÁ ALVES.

A  autora  ingressou  com  ação  de
indenização por  danos  morais  aduzindo  que  em 16  de  dezembro  de  2011,
adquiriu  um veículo  “Zero  Km”  da  marca  Volksvagen,  Golf  1.6  Sportline,  de
Chassi  nº  9BWAB41J4C4007971,  de  cor  vermelho  tornado,  Flex  (álcool/
gasolina),  ano de fabricação 2011,  modelo 2012.  Ao notar  que o veículo não
possuía pintura original na porta do carona e para-choque dianteiro, solicitou a
substituição  do  veículo.  Alegou  que  apesar  de  ter  informado  o  problema  ao
promovido, só houve solução do problema no dia 30 de dezembro de 2012, ou
seja,  após  01  (um)  ano  da  reclamação. Requereu  a  indenização  em  danos
morais.

Regularmente  citado,  o  demandado
apresentou  contestação,  pugnando  pela  improcedência  dos  pedidos.
Alegando  que  o  veículo  fora  substituído  por  um  novo  afirmando  não  ter
praticado ato ilícito. 

Prolatada a sentença (fls.84/87), o juiz de
base julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar a
promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos
morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1%
(um por cento) a.m. desde a citação, com sucumbência da parte ré, e as custas
processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento)
do valor da condenação.

Irresignada, a promovida interpôs apelação
(fls.  102/115),  aduzindo  preliminarmente,  pela  carência  da  ação,  da
ilegitimidade  passiva,  no  mérito,  alega  a  ausência  do  ato  ilícito  e  da
inexistência da reparação dos supostos danos morais.

Contrarrazões às fls. 118/120.

Instada a se manifestar a D. Procuradoria
de Justiça proferiu parecer, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem
manifestação de mérito (fls. 127/130).

É o relatório.

V O T O 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
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Afirma  a apelante  a  total  ilegitimidade
passiva,  face  não  poder  ser  responsabilizada  por  eventual  vício  de
fabricação que porventura apresente o produto.

Nos termos do art. 18, do Código de Defesa
do  Consumidor,  os  fornecedores  de  produtos  duráveis  respondem
solidariamente por vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio ou
inadequado para o fim a que se destina ou lhe diminuam o valor, veja-se:

“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  diminuam  o  valor,  assim  como  por
aqueles decorrentes da disparidade, com as 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.”

Cláudia  Lima  Marques'  destaca  que
fornecedor - para fins de imputar a responsabilidade posta no artigo acima
mencionado, de acordo com a redação do art. 3° do CDC, é todo aquele que
participa  da  cadeia  de  fornecimento  de  produtos  ou  serviços,  pouco
importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o
consumidor. E diz:

(...)  O  reflexo  mais  importante,  o  resultado  mais
destacável desta visualização da cadeia de fornecimento,
do  aparecimento  plural  dos  sujeitos-fornecedores,  é  a
solidariedade  dentre  os  participantes  da  cadeia
mencionada nos arts.  18 e 20 do CDC e indiciada na
expressão genérica 'fornecedor de serviços" do art. 14,
caput, do CDC (...).

A jurisprudência é clara a este respeito, “in
verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  VEÍCULO  ZERO  QUILÔMETRO.  1.
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ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  AFASTADA.  2.
SOLIDARIEDADE  ENTRE  FABRICANTE  E
CONCESSIONÁRIA.  SÚMULA  83/STJ.  3.  AGRAVO
REGIMENTAL  IMPROVIDO.  1.  A  fornecedora  de
veículos  automotores  para  revenda  -  montadora
concedente - é solidariamente responsável pelos atos de
seus prepostos (concessionária) diante do consumidor,
ou  seja,  há  responsabilidade  de  quaisquer  dos
integrantes  da  cadeia  de  fornecimento  que  dela  se
beneficia. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp  629.301/SP,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  27/10/2015,  DJe  13/11/2015).
(grifei) 

CIVIL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC.  INEXISTÊNCIA.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
REPARO  DE  VEÍCULO  NOVO.  DEFEITOS  DE
FÁBRICA.  EXECUÇÕES  INADEQUADAS.
SUCESSIVAS  TENTATIVAS  PELA
CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE AFASTADA.
ART.  18  DO  CDC.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DO  FABRICANTE  E  DO
FORNECEDOR.  SUBSTITUIÇÃO  POR  VEÍCULO
NOVO.  ART.  18.  §  1º,  I,  DO  CDC.  OPÇÃO  DO
CONSUMIDOR. DANO MORAL CONCEDIDO PELAS
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  RECURSOS  ESPECIAIS
QUE DISCUTEM O INCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO DANO MORAL.
EXCLUSÃO. I.  Não há violação ao art.  535 do CPC
quando a matéria impugnada é devidamente enfrentada
pelo Colegiado de origem, que dirimiu a controvérsia de
modo claro e completo, apenas de forma contrária aos
interesses da parte.  II.  "Comprado veículo novo com
defeito,  aplica-se  o  art.  18  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor  e  não  os  artigos  12  e  13  do  mesmo
Código,  na  linha  de  precedentes  da  Corte.  Em  tal
cenário,  não  há  falar  em  ilegitimidade  passiva  do
fornecedor"  (REsp nº 554.876/RJ, 3ª Turma, Rel. Min.
Carlos  Alberto  Menezes,  DJU  de  17/02/2004).  III.
Devida a indenização por dano moral, porém em valor
inferior ao fixado, de modo a evitar enriquecimento sem
causa.  IV.  Cabe  ao  consumidor  a  escolha  entre  a
substituição, a restituição do preço, ou o seu abatimento
proporcional em tais hipóteses - art. 18, § 1º, I a III, da
Lei  n.  8.078/1990.  Precedente.  V.  Recursos  especiais
conhecidos  em  parte  e,  nessa  extensão,  parcialmente
providos."  (REsp  912772/RS,  Relator(a)  Ministro
ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR  ,  DJe  de  11/11/2010)
(grifei)
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Diante  disso,  não  há  que  se  falar  em
ilegitimidade passiva da promovida.

MÉRITO

O cerne meritório da presente irresignação
versa acerca da indenização de danos morais por parte da concessionária
apelante.

Faz-se mister consignar que se aplicam à
situação em tela os dispositivos emanados do CDC, haja vista que a relação
jurídico-material estabelecida entre as partes litigantes é dotada de caráter de
consumo.

Ao comprar um veículo novo, “zero km”, a
autora  buscou  estar  acobertada  da  garantia  de  inexistência  de  vícios  e
defeitos. Ocorre que o vício do produto restou satisfatoriamente demonstrado
nos autos, por meio da Inspeção de Recebimento do veículo colacionada aos
autos (fls. 13/14). 

Restaram demonstrados,   “in  casu”, todos
os  caracteres  ensejadores  do  dever  de  reparar,  estando  satisfatoriamente
caracterizado  o  dano  moral  suportado  pela  autora/apelada,  eis  que
constatada a lesão psicológica sofrida em razão de ato ilícito praticado pelo
recorrente, revelando-se como devido o arbitramento de prestação pecuniária
reparatória com o fito de promover a composição do dano suportado.

Registra-se que o dano moral é de ordem
puramente psíquica, pertencendo exclusivamente ao foro íntimo da vítima.

No  que  tange  ao  arbitramento  da
indenização  por  dano  moral,  entendo  que  deve  abranger  três  causas:  a
compensação de perda ou dano derivado de uma conduta; a imputabilidade
desse prejuízo a quem, por direito, o causou; e a prevenção contra futuras
perdas e danos. Possui tal verba, assim, caráter punitivo-educativo-repressor,
estando a pena assentada na razão do desestímulo ao ato lesivo, inibindo
atentados  ou  investidas  contra  valores  alheios,  frustrando  novas  práticas
danosas,  com  real  repercussão  econômica  na  esfera  do  agente,  cujo
potencial  econômico  social  deve ser  também valorizado,  pois  a  reparação
irrisória, sem reflexo em seu patrimônio, tornar-se-ia meramente simbólica e
sem qualquer função penalizadora.

Nessa  linha,  o  magistério  de  MARIA
HELENA DINIZ:
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 "Na  reparação  do  dano  moral,  o  magistrado deverá
apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo
sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das
partes,  verificando  os  elementos  probatórios,  fixando
moderadamente  uma  indenização.  O  valor  do  dano
moral  deve  ser  estabelecido  com base  em parâmetros
razoáveis,  não  podendo  ensejar  uma  fonte  de
enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A
reparação deve ser justa e digna. 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."  (Revista  Jurídica
Consulex, nº 3, de 31.03.97).

A  jurisprudência  desta  Corte  tem
acompanhado o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a importância indenizatória deve ser arbitrada de
maneira em que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada
nos  critérios  da  exemplaridade  e  da  solidariedade,  e  com  bastante
moderação, guardando a devida proporcionalidade à extensão do dano, ao
nível socioeconômico do autor e, também, ao porte econômico do recorrente,
pautando-se o julgador pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
observando as peculiaridades do caso concreto.

Sabe-se  que  na  fixação  do  valor  a  ser
indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o
enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a
ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu
caráter  eminentemente  pedagógico,  essencial  para  balizar  as  condutas
sociais.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA elucida
as funções da indenização por dano moral:

"O fulcro do conceito  ressarcitório acha-se  deslocado
para  a  convergência  de  duas  forças:  caráter  punitivo
para que o causador do dano, pelo fato da condenação,
veja-se  castigado  pela  ofensa  praticada  e  o  caráter
compensatório  para  a  vítima  que  receberá  uma soma
que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal."
(Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61).

Observando o princípio da razoabilidade e
do bom senso, as circunstâncias apresentadas, bem como considerando o ato
ilícito praticado contra a autora agiu de forma correta o magistrado primevo ao
condenar a empresa apelante ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

7



Apelação Cível nº 0126476-86.2012.815.2001 

Compulsando  os  autos  a  apelante  não
produziu nenhuma prova da ausência dos vícios alegados pela recorrida ou
que estes teriam sido resolvidos a tempo, sendo imprestáveis as alegações
de que o dever de reparação incumbe ao fornecedor. 

Nesse sentido vem se manifestando a Corte
Superior:

RECURSOS ESPECIAIS.  AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VEÍCULO DE LUXO. ZERO KM. VÍCIO DE
QUALIDADE.  PINTURA.  VARIAÇÃO  INDEVIDA  DE
CORES. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC.
NÃO  ATENDIMENTO.  INVERSÃO  DO  JULGADO.
REEXAME DE FATOS. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO
VALOR  PAGO.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES
DESTA CORTE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.  TESE  DEFENSIVA  DE
MERO ABORRECIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
EXORBITÂNCIA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE
DOS  PEDIDOS.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.  DISPOSITIVO
OBJETO  DE  INTERPRETAÇÃO  DIVERGENTE.  NÃO
INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.  ARBITRAMENTO  NO  ACÓRDÃO.
CLASSIFICAÇÃO  DO  PROVIMENTO
JURISDICIONAL.  NATUREZA
PREDOMINANTEMENTE  CONDENATÓRIA.
PARÂMETROS  DE  FIXAÇÃO.  ART.  20,  §  3º,  DO
CPC/1973.  1.  O  acórdão  recorrido  está  em  perfeita
consonância com o entendimento desta Corte Superior,
firmado no sentido de que, caso o vício de qualidade do
produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias,
previsto  no  §  1º  do  art.  18  do  CDC,  o  consumidor
poderá, independentemente de justificativa, optar entre
as  alternativas  indicadas  nos  incisos  do  mesmo
dispositivo  legal,  quais  sejam: (I)  a  substituição  do
produto  por  outro  da  mesma  espécie,  em  perfeitas
condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia
paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 2. O
acolhimento  da  tese  recursal  da  concessionária  e  do
fabricante  de  que promoveram a reparação efetiva  da
pintura do veículo no prazo legal exigiria o reexame das
circunstâncias fáticas,  procedimento vedado pelo óbice
da Súmula nº 7/STJ. 3. O tribunal de origem reconheceu
que as peculiaridades do caso concreto transbordam o
limite  do mero aborrecimento,  esbarrando a pretensão
de inversão do julgado na impossibilidade do reexame
probatório. 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando
a  incidência  da  Súmula  nº  7/STJ,  tem  reexaminado  o
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montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de
danos  morais  apenas  quando  irrisório  ou  abusivo,
circunstâncias  inexistentes  no  presente  caso,  em  que
arbitrada indenização em quinze salários mínimos para
consumidor  que  adquiriu  veículo importado,  de  luxo,
zero quilômetro, já submetido a serviços de funilaria e
pintura,  maliciosamente  omitidos  no  momento  da
compra. 5. O provimento jurisdicional que determina a
restituição integral do preço pago e arbitra indenização
por  danos  morais,  tem  natureza  predominantemente
condenatória,  devendo  o  valor  da  condenação  ser  o
parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência,
conforme  preceitua  o  art.  20,  §  3º,  do  CPC/1973.  6.
Recurso  especial  de  BMW  DO  BRASIL  LTDA.  não
provido.  Recurso  especial  de  PLATINUM
AUTOMÓVEIS  IMPORTADOS  LTDA.  não  provido.
Recurso especial  de  FERNANDO CROCE - ESPÓLIO
provido  para  fixar  os  honorários  de  sucumbência  em
10% (dez  por  cento)  do  valor  da  condenação.  (REsp
1.591.217 / SP , Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA  , DJe de 20/06/2016 ) (grifei)

Destarte, restou devidamente caracterizado
o ato ilícito, é ônus da concessionária fazer prova da substituição do veículo
em prazo razoável e proporcional.

Em analogia, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PROMOVIDA.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA  DE  AUTOMÓVEL  DEFEITUOSO.
CONSERTO  EM  CONCESSIONÁRIA  AUTORIZADA.
TRANSCURSO  DO  PRAZO  DE  30  (TRINTA)  DIAS.
QUEBRA DE CONFIANÇA. APLI- CAÇÃO DO ART. 18,
§1º,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA DO  CONSUMIDOR.
ABALOS  PSICOLÓGICOS.  CONFIGURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
RESPONSABILIDADE DE TODOS QUE COMPÕEM A
CADEIA.  DEVIDA  RESTITUIÇÃO  DAS  QUANTIAS
ADIMPLIDAS  PELO  PROMOVENTE,
CONDICIONADA  À  DEVOLUÇÃO  DO  BEM.
REFORMA  APENAS  QUANTO  A  ESSE  PONTO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO  APELO.  Se  o  produto
adquirido apresenta vício, sendo levado a conserto em
assistência  técnica  autorizada,  com  ultrapassagem  do
prazo de trinta dias, o descaso com o consumidor resta
configurado, diante do considerável lapso temporal, em
que  permaneceu  o  bem  pendente  de  reparo  junto  à
concessionária. Os transtornos ocasionados, no presente
caso,  extrapolam o  mero  dissabor  decorrente  da  vida
moderna, configurando-se em lesão à personalidade por
conta  da  angústia  sofrida  pelo  autor  ante  a
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impossibilidade  de  utilizar  produto  para  seus  afazeres
pessoais e profissionais. “Ao adquirir um veículo novo
(“zero  quilômetro”),  o  consumidor  imagina  que  terá
conforto,  segurança  e  tranqüilidade  inerentes  há
presunção  de  que,  sendo  novo,  estaria  em  perfeitas
condições  de  uso.  Consumidor  algum que  adquira  um
veículo automotor espera que,  em três meses,  o motor
apresente um barulho incomodo ou que necessite, em um
prazo  de  42  dias,  levar  o  veículo  cinco  vezes  para  a
oficina e não obter o reparo adequado. Pela dicção do
art.  18  do  CDC,  homenageia-se  também  a  boa-fé
contratual visto que os fornecedores deveram responder
pelas  justas  expectativas  que  o  consumidor  possui  ao
adquirir um produto. Entende-se que o dano moral está
comprovado,  em  razão  da  violação  do  direito
personalíssimo à vida privada, pela impossibilidade de
utilização de seu de transporte, em razão das inúmeras
vezes que teve que deixá-lo na concessionária, ocasiona
uma desestruturação na condução de suas atividades e
na gestão de seus interesses,  o  que ultrapassa o mero
dessabor,  configurando  violação  à  vida  privada,  haja
vista  que  atingiu  seu  cotidiano,  alterando  sua  rotina
diária. No caso em apreço, pelo comprovado nos autos, a
repercussão na vida privada da  apelada não enseja  o
montante  da  condenação  arbitrada  pelo  magistrado
primígeno,  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),
configurando-se  excessivo  e,  assim,  justificando-se  a
redução  para  o  montante  de  R$  10.000,00  (dez  mil
reais).  Provimento  parcial.  ”  (TJPB;  AC
200.2009.019465-  1/002;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 04/04/2013; Pág. 9). 

Portanto,  irretocável  a  sentença.

Em virtude do desprovimento recursal, ma-
joro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.

Por tais razões, REJEITA-SE  a preliminar,
NEGA-SE provimento  ao  recurso  apelatório,  mantendo  inalterada  a
sentença proferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

10



Apelação Cível nº 0126476-86.2012.815.2001 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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