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RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE (BANCO ITAU
VEÍCULOS S/A). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS  MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CON-
TRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EN-
TREGA  DO  BEM  AO  CONSUMIDOR.  CANCELA-
MENTO  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO  EM  RAZÃO  DE
ERRO EM INFORMAÇÃO DE DADOS PELA INSTI-
TUIÇÃO  FINANCEIRA.  UTILIZAÇÃO  DO  CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. ABALO PSÍQUICO.
RESSARCIMENTO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDO.
MINORAÇÃO  DO  VALOR  FIXADO.  IMPOSSIBILI-
DADE. QUANTIA ARBITRADA DE FORMA RAZOÁ-
VEL  E  PROPORCIONAL.  MANUTENÇÃO  DA  SEN-
TENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A falha da empresa prestadora de serviço é apurada objeti-
vamente, consoante dogmática do art. 14, do Código de Defe-
sa do Consumidor, exsurgindo o dever de indenizar pelos da-
nos morais e materiais. 

- Resta caracterizada a conduta culposa do agente, uma vez o
pacto firmado com a autora foi respaldado em informações fi-
nanceiras  equivocadas  prestadas  pela  instituição  bancária,
bem como a vítima experimentou resultado lesivo, eis que se
viu obrigada a devolver o bem, que já estava em sua posse,
em razão do erro na conclusão de negócio jurídico ocasiona-
do por culpa dos estabelecimentos promovidos, hipótese sufi-
ciente para causar abalo moral indenizável.

IRRESIGNAÇÃO  APELATÓRIA  DA  SEGUNDA  RE-
CORRENTE  (CLÁUDIA  FERREIRA  MARQUES).
RESSARCIMENTO  DOS  PREJUÍZOS  MATERIAIS
EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DIRIGIR.
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 DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI). FALTA DE COM-
PROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. PEDIDO DE MAJO-
RAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM PRUDENTEMENTE  FIXADO  NA  ORIGEM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PRO-
VA CONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA. DESPRO-
VIMENTO DA PEÇA RECURSAL.

- Para a configuração da responsabilidade civil, bem como para o
reconhecimento do dever de indenizar, é imprescindível a compro-
vação do ato ilícito, do dano, bem como do nexo de causalidade en-
tre ambos.

- O dano psicológico é evidenciado pela deterioração das funções
psíquicas, de forma súbita e inesperada, surgida após uma ação de-
liberada ou culposa de alguém, e que traz para a vítima prejuízos
em face  à  limitação  de  suas  atividades  habituais  ou laborativas.
Dessa forma, a caracterização do abalo  requer, necessariamente, a
presença do sujeito causador do dano, do paciente, e do nexo de
causalidade entre o dano e o agente, hipótese não evidenciada nos
autos.

 - O valor da indenização deve se mostrar adequado, a fim de aten-
der aos objetivos da compensação do dano e o caráter pedagógico,
levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

- Fixado o “quantum” indenizatório em patamar razoável e conso-
ante a extensão do dano sofrido, bem como considerando os demais
critérios firmados pela jurisprudência pátria, deve-se manter o valor
arbitrado.

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis manejadas, respectivamente, pelo Banco Itau Veícu-
los S/A e por Cláudia Ferreira Marques, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Ma-
teriais proposta pela segunda recorrente em face da primeira.

Alegou a autora em sua exordial que, em maio de 2011, efetuou contrato com a pro-
movida Cavalcanti Primo Veículos Ltda referente à compra de um veículo zero quilômetro, cuja en-
trada corresponderia ao valor do seu automóvel usado a ser entregue na efetivação do negócio ju-
rídico, avaliado em R$ 14.000,00 (catorze mil reais), descontada a quantia de R$ 5.376,52 (cinco
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mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) relativa ao saldo remanescente para
quitação de seu financiamento, conforme informado pelo Banco demandado.

Aduz que, alguns dias após ter recebido o bem, foi notificada pela empresa vendedo-
ra para devolvê-lo, posto que teria ocorrido um equívoco por parte da instituição financeira ao co-
municar o saldo devedor do veículo dado como pagamento, de modo que o valor pelo qual fora re-
cebido seria insuficiente para concretizar a negociação.

Por fim, assevera que a resolução involuntária do pacto e a devolução do veículo de-
sejado se deu exclusivamente pela má prestação de serviço das demandadas, de maneira que teria
sofrido constrangimento ilegal sujeito a reparação, pugnando, assim, pelo pagamento de indeniza-
ção pelos danos morais suportados e pelos supostos prejuízos patrimoniais emergentes.

Com o advento da sentença (fls.89/91), o Juiz a quo decidiu pela procedência parcial
dos pedidos, condenando as promovidas ao ressarcimento extrapatrimonial, na importância de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos com juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da decisão.

Às fls. 93/101, o Banco promovido apelou, alegando, em síntese, a inexistência de
qualquer comportamento ilícito capaz de resultar em prejuízo de ordem moral à demandante, recha-
çando, desta feita, a verba indenizatória aplicada ao caso.

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja julgado improce-
dente o pedido formulado na exordial ou, caso haja entendimento diverso nesta Corte, pugna pela
minoração do valor ressarcitório, bem como dos honorários sucumbenciais fixados.

A promovente, por sua vez, também apresentou apelação (fls. 110/117), a fim de re-
formar parte da decisão vergastada, pugnando pelo reconhecimento dos danos materiais emergen-
tes, correspondente as despesas despendidas com táxis, bem como pela majoração do dano moral fi-
xado.

Contrarrazões apresentada apenas pela parte promovente às fls. 121/126.

Manifestação Ministerial às fls. 132/133, opinando, tão somente, pelo prosseguimen-
to do feito, sem deliberação meritória.

É o relatório.

V O T O

RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – BANCO ITAU VEÍCULOS S/A

Conforme relatado, a presente irresignação volta-se contra o decisório de primeiro
grau que julgou parcialmente procedente os pedidos indenizatórios contra a Cavalcanti Primo Veí-
culos Ltda e o Banco Itau Veículos S/A, ora apelante, devido à falha na prestação de serviços na
operacionalização na compra financiada de um veículo zero quilômetro, causando constrangimentos
a consumidora ao ter que devolver o bem após já estar em sua posse.
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Insurge-se o  recorrente  porque entende  não existirem danos  morais  indenizáveis,
aduzindo a ausência de comportamento ilícito capaz de resultar em prejuízo de ordem moral à de-
mandante. Ademais, rebela-se acerva do quantum fixado na sentença, asseverando se tratar de valor
exorbitante, fora dos padrões arbitrados nos juízos de primeiro grau.

Prima facie,  a título de melhor esclarecimento dos fatos,  transcrevo passagem da
sentença (fls. 90/90-verso), prolatada pela Juíza de primeiro grau, haja vista a ilustre magistrada ter
abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Alega a parte autora que firmou contrato de compra e venda de um
veículo junto à primeira demandada, cujo pagamento seria feito por
meio  da  entrega  do  seu  veículo  usado,  avaliado  no  importe  de  R$
14.000,00 (catorze mil reais), saldando o débito ainda existente, que foi
informado pelo segundo demandado que seria de R$ 5.376,52 (cinco
mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e de um
financiamento do valor restante.
Ocorre que após a retirada do veículo da loja,  quase duas semanas
após se encontrar na posse do veículo, foi surpreendida por um telefo-
nema do primeiro demandado solicitando a devolução do veículo às de-
pendências da loja, tendo em vista que o saldo devedor do veículo usa-
do da promovente era no importe de R$ 18.311,00 (dezoito mil, trezen-
tos e onze reais) e não de R$ 5.376,52 (cinco mil, trezentos e setenta e
seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme informou o segundo
demandado equivocadamente.
(…)
Cumpre ressaltar, que ao relacionamento existente entre as partes nes-
te feito, aplicam-se as disposições do CDC, face ao que dispõe seu arti-
go 2º e 3º.
Assim, acaso seja reconhecida a verossimilhança das alegações e a hi-
possuficiência do consumidor, resta, desde já, autorizada a inversão do
ônus da prova, ante o que estatui o art. 6º, inc. VIII, do mencionado di-
ploma legal.
Nesse diapasão, tenho que verossímil as alegações autorais.
(…)
Portanto, cabe ao prestador de serviço, para se eximir da responsabili-
dade provar que o defeito não existiu ou que houve a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro, provas inexistentes nos presentes autos.
De um lado, a documentação carreada ao feito, dão conta de que foi re-
alizada a compra, pela promovente, o preenchimento da ficha de cadas-
tro – financiado/arrendatário, onde constam todos os seus dados, os da-
dos do veículo a ser adquirido, o valor a ser financiado a quantia e o
valor das parcelas, o termo de cancelamento do negócio, bem como a
cotação de veículo com a informação referente ao saldo devedor do veí-
culo usado. Advém daí, no entender desse juízo a responsabilidade dos
promovidos pelo evento danoso, razão pela qual é sim parte legítima
afigurar no polo passivo da presente demanda.
Isso porque, invertido o ônus da prova, não restou comprovado nos au-
tos pela parte ré (Banco Fiat) em comento que o valor do saldo devedor
foi  informado corretamente a autora,  como também ao primeiro de-
mandado. Assim, diante da realização do contrato de compra do bem,
com a entrega o veículo, criou expectativa na consumidora em perma-
necer em sua posse, sendo a sua retomada após quase duas semanas de
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uso fato gerador frustração que extrapola à esfera do mero aborreci-
mento do cotidiano. Houve flagrante falha na prestação de serviço.”
(fls. 90/90-verso).

Assim, configurada resta a conduta culposa do agente, uma vez o pacto firmado com
a autora foi respaldado em informações financeiras equivocadas prestadas pela instituição bancária.
A vítima, por sua vez, experimentou resultado lesivo, eis que se viu obrigada a devolver o bem de-
sejado, que já estava em sua posse, em razão do erro na conclusão de negócio jurídico, hipótese su-
ficiente para causar abalo moral indenizável. Outrossim, dúvidas não pairam acerca da existência do
nexo causal, pois se não fosse a negligência dos promovidos, o negócio jurídico não teria sido apro-
vado, ao menos nos termos firmados na primeira tentativa de contratação.

Diante desta situação, entendo que é aplicável ao caso o caput do art. 14 da norma
consumerista, que dispõe o seguinte:

“Art.  14.  O fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumi-
dores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por in-
formações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Gri-
fo nosso.

Dessa forma, os aborrecimentos agudos e frustrações gravosas decorrentes da má
prestação do serviço, em razão da privação da consumidora em usar um bem que entedia já ter ad-
quirido, mas, em decorrência de erro de informação básica da atividade bancária, teve que ser de-
volvido, caracterizam danos morais, nitidamente demonstrados no caderno processual.

Desse modo, agiu acertadamente a magistrada de primeiro ao fixar o ressarcimento
psíquico acima mencionado.

As decisões dos Tribunais Pátrios, seguem o mesmo posicionamento, conforme se
observa a seguir:

 
CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL.  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  CONSUMI-
DOR LEVADO A ERRO EM DECORRÊNCIA DE INFORMAÇÃO
INSUFICIENTE  E  INADEQUADA.  INFORMAÇÃO  É  DIREITO
BÁSICO  DO  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGU-
RADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO SEGUINDO OS
PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE.  RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.  1.  A falta  de  informação
adequada levou o consumidor a celebrar um contrato que não lhe seria
útil e necessário. O motivo que levou o consumidor a incidir em erro
foi justamente a prática de informação insuficiente e inadequada da
prestação de serviço ofertada pela apelante. 2. O direito fundamental à
informação resta assegurado ao consumidor se o correspectivo dever de
informar, por parte do fornecedor, estiver cumprido. É o ônus que se
lhe impõe, em decorrência do exercício de atividade econômica lícita. 3.
O dever de informar tem raiz no tradicional princípio da boa fé objeti-
va, que é regra de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obriga-
cionais. 4. Ressarcimento que deve ser proporcional à lesão, evitando
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enriquecimento sem causa. Seguindo os Princípios de moderação e de
razoabilidade, prudentemente recomendados para os casos de dano mo-
ral, entendo por reduzir o citado dano. 5. Recurso conhecido e parcial-
mente provido.(TJ-RN - AC: 25003 RN 2010.002500-3, Relator: Des.
Dilermando  Mota,  Data  de  Julgamento:  09/11/2010,   1ª  Câmara
Cível, )
    
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRAN-
ÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CDC. CABIMEN-
TO. REDAÇÃO OBSCURA DE CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. CONSU-
MIDOR LEVADO A ERRO. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. HIPOS-
SUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO À
UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Os contratos securitários também são
submetidos às disposições constantes no Código de Defesa do Consumi-
dor (art. 3º, § 2º). 2. Na existência de cláusula obscura, em desrespeito
ao que dispõe o art. 54, § 4º do CDC, torna-se possível ter sido induzido
a erro o consumidor. 4. A empresa seguradora não se desincumbiu de
comprovar que não autorizou adiantamento de valores para posterior
reembolso. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Reconheci-
mento da hipossuficiência do consumidor.  5.  Unanimemente,  negou-se
provimento  ao  Agravo  Legal.  (TJPE;  Processo:  AGV  133549  PE
1335495; 4ª Câmara Cível; Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena; DJDF-
TE 29/03/2010)

Sendo assim, após os debates alusivos ao assunto, não restam dúvidas quanto à ne-
cessidade da reparação moral já devidamente aplicada pelo juízo a quo no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), correspondente ao constrangimento suportado pela autora, não havendo razão para
sua exclusão.

Destarte, considero, ainda, estarem presentes os pressupostos da responsabilidade ci-
vil da empresa pelo evento danoso, bem como acredito estar o quantum indenizatório fixado em to-
tal observância às circunstâncias concretas e específicas atinentes ao caso, o que leva, indubitavel-
mente, à sua manutenção.

RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE – CLÁUDIA FERREIRA MARQUES

A súplica da autora visa reformar parte da decisão vergastada, para que seja ressarci-
da dos danos materiais emergentes que entende ter sofrido, correspondente as despesas despendidas
com táxis, além de pugnar pela majoração do dano moral fixado na sentença.

Pois bem. No que concerne ao pleito de reparação dos danos patrimoniais emergen-
tes, entendo que não merece guarida.

Segundo os argumentos aduzidos pela promovente, ora apelante, referidos prejuízos
originaram-se de um suposto abalo psicológico atribuído a resolução indesejada do pacto e a conse-
quente devolução do bem, impossibilitando-a de dirigir seu próprio automóvel.

Todavia, o dano alegado é evidenciado pela deterioração das funções psicológicas,
de forma súbita e inesperada, surgida após uma ação deliberada ou culposa de alguém, e que traz
para a vítima prejuízos em face à limitação de suas atividades habituais ou laborativas. Dessa for-
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ma, a caracterização do abalo psicológico requer, necessariamente, a presença do sujeito causador
do dano, do paciente, e do nexo de causalidade entre o dano e o agente.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que não existem indícios sufi-
cientes acerca do que causou o trauma psíquico da autora, ou seja, não há prova de que o constran-
gimento com a devolução do veículo causou a enfermidade mental apontada.

Da leitura dos laudos técnicos que escoltaram a exordial (fls. 23/30), não há qualquer
demonstração de que os transtornos psicológicos atestados tiveram origem com o infortúnio ocorri-
do.

Destaco que não houve postulação expressa de realização de prova pericial ao longo
da tramitação do feito, tendo sido pleiteado pela autora o julgamento antecipado do feito, sem que
estivessem elucidados os fatos.

Com efeito, diante da controvérsia estabelecida, sobre a promovente recaiu o ônus da
demonstração do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I, do CPC) mas, na verdade, nenhum
elemento probatório foi apresentado no sentido de possibilitar o reconhecimento de que a devolução
do bem causou o sinistro alegado.

O citado artigo dispõe:

"Art. 333: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre o tema, aplicação do ônus da prova, com a maestria que lhe é peculiar, esclare-
ce o renomado processualista Moacyr Amaral Santos, in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348:

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do ônus
da prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. De tal forma, adotou a teoria de Carnelutti, estabeleci-
da no seguinte princípio: 'Quem opõe uma pretensão em juízo deve pro-
var os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu
lado, provar os fatos do quais resulta; em outros termos - quem aciona
deve provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato ou fatos
extintivos ou a condição ou condições impeditivas ou modificativas." 

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à impossibilidade na reparação dos preju-
ízos patrimoniais que emergiram em razão de um transtorno psíquico o qual não restou evidenciado
o seu nexo causal com o constrangimento de ter que devolver o automóvel desejado por defeito na
prestação do serviço, remanescendo apenas a necessidade de reparação pecuniária correspondente
ao dano moral suportado pela promovente, tão bem eximido pelo julgador “a quo”.

Quanto à pretensão de reforma do julgado com relação à condenação alusiva ao res-
sarcimento extrapatrimonial, fixado na sentença de primeiro grau, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), entendo que tal importância deve ser mantida, pois reflete, de maneira satisfatória o dano
moral sofrido pela apelante.
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Vale ressaltar, que na verificação do montante reparatório, devem ser observadas as
circunstâncias de cada caso, entre elas a extensão  do dano, o comportamento dos envolvidos, as
condições econômicas e sociais das partes, bem como a repercussão do fato.

Vislumbro, pois, suficiente a indenização no valor determinado na decisão a quo, que
deve servir para amenizar o sofrimento da promovente, tornando-se, inclusive, um fator de desestí-
mulo, a fim de que as empresas ofensoras não voltem a praticar novos atos de tal natureza.

Da mesma maneira, tenho que não merece acolhimento o argumento do presente re-
curso apelatório.

Com base nessas considerações, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS APE-
LATÓRIOS, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/13 – R J/04.
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