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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - REJEITAR -  NEGLIGÊNCIA DO RÉU -
CONFIGURAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - PERDA  DE CHANCE -
AUSÊNCIA DE CHANCE REAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO. 1- A
obrigação de indenizar decorrente da perda de uma chance somente se
configura quando há uma chance real, objetiva de se alcançar algum
resultado, que somente não é obtido em razão da frustração da oportunidade
por culpa de outrem, não sendo bastante a mera expectativa subjetiva de
êxito. 2 - não obstante restar constatada a atitude negligente da parte ré, tem
-se que ainda que esta não tivesse agido com negligência, a parte autora,
não poderia ter sucesso em ajuizar nova ação, vez que sua pretensão já se
encontrava prescrita. 3-Assim, não há que se falar em indenização por danos
materiais em aplicação à teoria da pêra de chance. 4- Por outro lado, tem-se
que uma vez agido com negligência e gerando uma frustração decorrente da
falsa expectativa gerada no autor durante anos, deve a parte ré repará-lo
pelos danos morais sofridos.

Apelação Cível  Nº 1.0024.12.272270-5/001 - COMARCA DE Belo Horizonte
- Apelante(s): WILSON GOMES DE VIVEIROS - Apelado(a)(s):
SINDIBEL/SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
BELO HORIZONTE.

A C Ó R D Ã O

               Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos em dar parcial provimento ao recurso.
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DES. MOTA E SILVA

RELATOR.

DES. MOTA E SILVA (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson Gomes de
Viveiros em face da sentença de fls. 601-603 em que o douto juiz Elias
Charbil Abdou Obeid julgou improcedente os pedidos iniciais de indenização
por danos materiais e morais.

      Alega a parte Apelante a necessidade de reforma da sentença
sustentando que a parte ré deve lhe ressarcir pelos danos materiais e morais
sofridos. Aduz que o autor não foi beneficiado com a sentença que
determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
dos proventos de aposentadoria,  eis que seu nome não constava na lista
inicial apresentada. Todavia, afirma que tal fato é irrelevante vez que o
apelante agiu como substituto processual. Além disso, o réu teve ciência de
tal fato no ano de 2008 e demorou mais de quatro anos para informar tal fato
ao autor, fazendo-o perder a chance de tomar as medidas cabíveis. Assim,
entende que, nos termos do artigo 927 do CC, o Apelado deve ressarcir os
danos causados ao Apelante pela culpa in eligendo ao constituir
processualmente representantes processuais que agiram de forma
negligente e imperita. Assim, requer a reforma da sentença a fim de que o
apelado seja condenado ao pagamento de indenização ao Apelante.

      Contrarrazões às fls. 627-643. Suscita preliminar de prescrição da ação
de indenização, sustentado que prescreve em três anos a
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pretensão de reparação por civil e, considerando que a suposta violação do
direito do recorrente se deu em 01/02/2008 e a presente ação somente foi
ajuizada em 21/09/2012, esta se encontra prescrita. Alega que o fato do
autor ter se filiado à entidade sindical não configurando prova de que o filiado
tenha contratado os serviços dos advogados da entidade, pois, caso
contrário, os sindicatos, ao proporem ações para os filiados que procuram o
departamento jurídico da entidade e assinam procuração, correriam o risco
de serem acionados judicialmente por outros servidores filiados que sequer
procuraram a entidade para a propositura  da ação, alegando perda de
chance. Assim, ausente a prova da autora de que contratou serviços dos
advogados do Sindibel, através da assinatura da procuração, não há como
imputar qualquer responsabilidade ao sindicato. Pugna pelo desprovimento
do recurso.

      Observo que a parte apelante está litigando sob o pálio da assistência
judiciária conforme decisão de f. 41.

      Conheço do recurso porque regular e tempestivo. Presentes os
pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

      É o relatório. Passo a decidir.

      PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

      Suscita preliminar de prescrição da ação de indenização, sustentado que
prescreve em três anos a pretensão de reparação civil

3



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

e, considerando que a suposta violação do direito do recorrente se deu em
01/02/2008 e a presente ação somente foi ajuizada em 21/09/2012, esta se
encontra prescrita.

      Rejeito a preliminar, haja vista que, conforme informa a parte autora e
confirma a parte ré, o autor somente teve ciência da alegada violação ao seu
direito por parte do réu em 19/06/2012, através da carta enviada pelo
sindicato, documento de fls. 20, data em que iniciou o prazo prescricional
para ação de reparação de danos.

      Portanto, não há que se falar em prescrição.

      MÉRITO

      RELATO DOS FATOS

      Trata-se de ação reparatória de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por Wilson Gomes de Viveiros contra Sindibel - Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte.

      Segundo o autor, no ano de 2001 foi proposta uma ação ordinária nº
0024.01.004983-1 em face do Município de Belo Horizonte, visando à
cobrança das contribuições previdenciárias que ilegalmente incidiram em
seus proventos de aposentadoria, sendo que o réu atuou judicialmente como
seu substituto processual. Aduz que a ação
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tramitou por onze anos e o autor foi sendo informado das tramitações.
Porém, recentemente foi informado que os cálculos da execução foram
homologados, mas que houve problemas com a listagem suplementar
anexada aos autos da ação ordinária, convocando o autor para uma reunião,
na qual foi informado que o seu nome não constou da listagem apresentada
com a inicial e que por esse motivo, lhe foi dito que receberia sua
indenização por meio de RPV. Entende o autor que houve falha por parte dos
procuradores do sindicato, que atuaram com negligencia e imperícia, posto
que lhe omitiram tal fato por quatro anos, pugnando assim pela indenização
devida.

      O réu apresentou contestação fls. 45-57, suscitando preliminar de inépcia
da inicial por ausência de pedido certo e determinado. No mérito, aduz que,
de fato, o Sindicato réu é o representante processual dos servidores
públicos, inativos, do Município de Belo Horizonte. Alega que foi proposta
ação cautelar buscando o imediato cancelamento dos descontos de
contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados, que foi
deferido e cessou os descontos de todos os aposentados do município de
Belo Horizonte. Posteriormente, restou distribuída ação ordinária através de
uma representação processual, buscando a devolução dos valores
descontados indevidamente. Informa que a sentença julgou procedente os
pedidos em 2002, determinando à restituição dos valores indevidamente
descontados de todos os servidores públicos municipais aposentados
constantes da listagem anexa, que foi juntada com o processo originário.
Alega que as ações ajuizadas foram autorizadas por uma assembleia dos
aposentados realizada à época e que o autor não compareceu. Aduz que o
autor sequer era filiado do réu e tampouco autorizou o ajuizamento da
referida ação. Todavia, com a concessão da liminar que deferiu a suspensão
dos descontos, houve novas filiações no sindicato requerendo a propositura
da referida ação. Tais ações foram propostas em  grupo, no ano de 2002 e
2003. Foram feitas listagens suplementares incluindo os novos filiados, não
havendo que se falar em negligência ou imperícia dos
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procuradores. Assevera que em 2005 o réu juntou nos autos da ação
ordinária uma listagem incluindo os nomes de todos os servidores filiados
aposentados, inclusive o nome do autor, incluindo até mesmo aqueles que
sequer procuraram o sindicato em tempo hábil para a propositura da ação,
como foi o caso do autor. Pugna, assim pela improcedência dos pedidos.

      Sentença às fls. 601-603 pela improcedência dos pedidos, por entender o
douto juiz a quo que, apesar de restar configurada a negligência do réu ao
demorar quatro anos para informar ao autor que este não participava do
processo de nº 0024.01.004983-1, restou incontroverso que no ano de 2008,
a pretensão de devolução em dobro das parcelas indevidamente
descontadas encontrava-se prescrita. Ou seja, mesmo que o réu informasse
ao autor no ano de 2008 que ele não estava incluído na referida ação, não
havia mais prazo para ajuizar nova ação, posto que o direito à ação
encontrava-se precluso. Em relação aos danos morais o douto juiz  a quo
entendeu que se trata de  meros aborrecimentos, não sendo passível de
indenização por danos morais.

      INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS - PERDA DE CHANCE.

      No presente caso, restou incontroverso o fato de que o autor não
participou da assembleia que autorizou a propositura da ação pelo sindicato
ordinária de repetição de indébito referente aos descontos indevidos em seus
proventos de aposentadoria, posto que à época não era filiado deste, nem
tampouco assinou qualquer procuração habilitando o réu a agir judicialmente
em seu nome, fls. 102-114.
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      Lado outro assim constou às fls. 39:

"A sentença de f. 162 é clara ao determinar que a repetição se dê em favor
dos representados, conforme lista constante dos autos. Ou seja, relação já
existente nos autos antes da sentença.

Assim, os beneficiários já foram delimitados, cabendo às partes sua estrita
observância" (30/01/2008).

      A referida decisão refere-se àqueles nomes inseridos às fls. 37-47 dos
autos originários da ação de ordinária, ou seja, são os nomes inseridos 151-
161 do presente recurso, do qual o nome do autor não está incluído.

      Todavia, com relação à essa ausência do nome do autor, não há como
punir a parte ré vez, conforme já dito, no autor não participou da assembleia
que autorizou o ajuizamento da ação, nem tampouco assinou procuração
habilitando o réu a agir judicialmente em seu nome, tudo isso, porque
naquela época, sequer era filiado do sindicato.

      	Por outro lado, não há como negar que o réu teve ciência no ano de 2008
que o autor  não seria beneficiário daquela sentença que determinava a
devolução dos valores indevidamente descontados dos aposentados, posto
que seu nome não estava incluído naquela
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primeira listagem. Todavia, ainda assim somente no ano de 2012, conforme
documento de fls. 20, informou ao autor tal fato.

      Assim, de fato, restou configurada a atitude negligente do réu em
demorar quatro anos para cientificar o autor acerca da improcedência do seu
pedido, restando caracterizado o seu ilícito.

      Entretanto, verifica-se que a pretensão relativa à indenização pelos
danos morais fundada aplicação da teoria da perda de uma chance não
merece prosperar.

      Isto porque, não obstante a parte ré ter agido com negligencia ao
demorar quatro anos para cientificar o autor que ele não seria beneficiado
pela sentença de procedência da ação ordinária ajuizada pelo sindicato em
face do município de Belo Horizonte, tem-se que, ainda que o sindicato
houve informado tal fato ao autor no ano de 2008, ou seja, quando teve
ciência, o autor não mais poderia ajuizar nova ação em busca da sua
pretensão posto que se encontrava prescrita.

      Conforme é sabido, a obrigação de indenizar decorrente da aplicação da
teoria da perda de uma chance só ocorre quando há uma chance real,
objetiva, de se obter um resultado, o qual somente não é alcançado, em
virtude da culpa de um terceiro.

      Neste sentido:
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"RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA
CHANCE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL NA QUESTÃO PRINCIPAL QUE ANALISOU AS
PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS, SUPERANDO A ALEGAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. É difícil antever, no
âmbito da responsabilidade contratual do advogado, um vínculo claro entre a
alegada negligência do profissional e a diminuição patrimonial do cliente, pois
o que está em jogo, no processo judicial de conhecimento, são apenas
chances e incertezas que devem ser aclaradas em juízo de cognição. 2. Em
caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas
apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da
vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda
de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca
das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em
razão da desídia do causídico. Precedentes. 3. O fato de o advogado ter
perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço
-, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da
perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação
acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar
vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida. 4. No caso em julgamento,
contratado o recorrido para a interposição de recurso especial na demanda
anterior, verifica-se que, não obstante a perda do prazo, o agravo de
instrumento intentado contra a decisão denegatória de admissibilidade do
segundo recurso especial propiciou o efetivo reexame das razões que
motivaram a inadmissibilidade do primeiro, consoante se dessume da
decisão de fls. 130-134, corroborada pelo acórdão recorrido (fl. 235), o que
tem o condão de descaracterizar a perda da possibilidade de apreciação do
recurso pelo Tribunal Superior. 5. Recurso especial não provido." (STJ; REsp
993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012).
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"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR. ART. 333, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS DANOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. - Ao
autor incumbe o ônus da prova de fatos constitutivos de seu direito, nos
termos do art. 333, inciso I, do CPC. Não restando demonstrado pelo autor o
dano material resultante da perda de uma chance, por culpa do réu, a
improcedência do pedido é medida que se impõe." (TJ-MG; Processo:
Apelação Cível 1.0040.10.013335-0/001 0133350-78.2010.8.13.0040 (1)
Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia; Data de Julgamento: 04/07/2013; Data da
publicação da súmula: 12/07/2013).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO - PERDA DE UMA
CHANCE - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO. -
A obrigação de indenizar decorrente da perda de uma chance somente se
configura quando há uma chance real, objetiva de se alcançar algum
resultado, que somente não é obtido em razão da frustração da oportunidade
por culpa de outrem, não sendo bastante a mera expectativa subjetiva de
êxito." (TJ-MG; Processo: Apelação Cível 1.0701.12.025624-6/001 0256246-
12.2012.8.13.0701 (1) Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto; Data de
Julgamento: 10/10/2013; Data da publicação da súmula: 22/10/2013).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR - ALUNO
INADIMPLENTE - LEI 9.870/99 - ALUNO APROVADO EM CONCURSO
PÚBLICO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - INAPLICABILIDADE -
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA. - nos termos do §1º, do art. 6º da Lei 9.870/99, é
legítima a conduta da instituição de ensino que nega renovação de matrícula
de aluno inadimplente, não configurando dano moral. - a Teoria da Perda de
Uma Chance somente será aplicada em relação a uma perda real de
determinada oportunidade. Mera aprovação em concurso público, em
colocação distante, não gera incidência dessa teoria, eis que necessário
comprovar a convocação da posse para o cargo, bem como que a conduta
de terceiro irá impedir o candidato de
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assumir a função." (TJ-MG; Processo: Apelação Cível 1.0114.11.004390-
7/002 0043907-54.2011.8.13.0114 (1) Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho;
Data de Julgamento: 25/09/2013; Data da publicação da súmula:
30/09/2013).

      	Conforme se extrai dos autos, o autor teria direito de cobrar os valores
descontados em sua aposentadoria referente ao período de dezembro de
1998, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 20/98, a
fevereiro de 2001, data em que houve o ultimo desconto indevido no
contracheque do autor, vez que  a liminar da ação cautelar suspendeu tais
descontos.

      	Desta forma, o prazo prescricional para ajuizar a ação, nos termo do
Decreto 20.910/32, de cinco anos, iniciou-se em março de 2001, findando-se
em março de 2006, cinco anos após a suspensão dos descontos.

      Sendo assim, tem-se que o fato da parte ré não ter informado ao autor no
ano de 2008 que ele não seria beneficiado pela restituição dos valores
indevidamente descontados, não configura "perda de chance" passível de
indenização pelos danos materiais, haja vista que, ainda que o autor tivesse
ciência de tal fato no ano de 2008, não haveria como ajuizar nova ação,
pleiteando tais valores, a fim de configurar a denominada "perda de chance"
ante a prescrição do direito de ação, que se configurou no ano de 2006.

      Desta feita, fica mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido
de indenização pelos danos materiais.
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      DANOS MORAIS

      Por outro lado, tenho que em relação ao pedido de danos morais, merece
reforma a sentença.

      Isto porque, restou constatada a existência de negligência por parte do
sindicato-réu que, ao ter ciência da decisão de fls. 39, em 30/01/2008, não
informou ao autor, somente o comunicando de tal decisão no ano de 2012.

      Sendo assim, tem-se que o fato do autor ter ficado na expectativa de que
seu direito estava contemplado naquela primeira ação ajuizada, cujo nome
do autor somente foi incluído posteriormente vez que à época do ajuizamento
não era filiado do réu, por quatro anos, sendo que o réu já sabia que o autor
não seria beneficiado pela sentença, gerou-lhe uma frustração passível de
indenização por danos morais.

      O dano moral se configura a partir da privação ou diminuição de um bem
que tem valor precípuo na vida do homem, como a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e demais
elementos conexos. Sem dúvida a frustração ocasionada ao autor após anos
de espera, bem como a omissão por quatro anos por parte do réu
postergando esta ilusão, gerou-lhe danos de ordem moral.
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      Carlos Alberto Bittar, em artigo denominado "Reparação civil por danos
morais", publicado na edição de julho de 1996 da Tribuna da Magistratura, p.
33-34, oferece o seguinte conceito para os danos morais:

"São lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos
da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São
aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhes
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações
negativas. Os danos morais atingem, pois, as esferas íntimas e valorativas
do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos negativos no
patrimônio alheio."

      Em conformidade com o disposto no art. 5º, V e X, da Constituição
Federal, bem assim no art. 186, do Código Civil, o juiz deve arbitrar o dano
moral de forma a reparar os constrangimentos experimentados pela vítima e
a inibir a reincidência do ofensor na prática da conduta antijurídica.

      Com efeito, a doutrina e a jurisprudência apontam parâmetros para a
fixação do quantum dos danos morais, dentre os quais podemos citar: a) as
circunstâncias do fato; b) as condições pessoais e econômicas das partes
envolvidas; c) a extensão do dano; d) o caráter pedagógico para
desestimular novas ocorrências; e) a vedação ao enriquecimento sem causa.

      No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
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"Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve-se considerar
as condições pessoais e econômicas das partes e as peculiaridades de cada
caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido e que
sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito." (STJ - AGA 425317 -
RS - 3ª T. - Relª. Minª. Nancy Andrighi - J. 24.06.02).

      Logo, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo autor
ultrapassam aqueles dissabores decorrentes de uma mera frustração,
devendo a ré apelada ser responsabilizada pelos danos causados.

      Quanto ao valor da indenização, deve o julgador levar em conta as
circunstâncias de cada caso.

      A indenização deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e buscando
sempre atingir os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam,
compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pelo
ilícito já praticado e inibi-lo na adoção de novas condutas lesivas

      	Assim, o ressarcimento pelo dano moral deve buscar compensar o mal
causado sopesando as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do
ofensor, o dano causado e suas conseqüências, bem como o caráter inibidor
e compensatório da indenização.
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      Assim, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente
para indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos diante da
negligência constatada por parte da ré.

      Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas
para deferir o pedido de indenização por danos morais, requeridos pelo
autor, que fixo na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a serem corrigidos
pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça deste Eg. TJMG, com juros de
1% ao mês, ambos a partir da publicação do presente acórdão. .

      Custas, 50% pelo apelante, suspensa sua exigibilidade por gozar dos
benefícios da gratuidade e 50% pelo Apelado.

DES. ARNALDO MACIEL (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."
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