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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. VÍCIO DO PRODUTO. PROBLEMA
NÃO  SOLUCIONADO.  DEVOLUÇÃO  DO  PREÇO
PAGO.  CABIMENTO.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.  ARBITRAMENTO.
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO.

-  Nos termos do art.  18 do CDC, verificado o vício do
produto  e  do  serviço,  todos  aqueles  que  participam  da
cadeia  produtiva  respondem  solidariamente,  e  de  forma
objetiva,  pelo  vícios  que  torne  o  referido  produto
impróprio ou inadequado para o uso do consumidor.

- Não solucionado o problema 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.

- Reconhecida a existência de vício no produto adquirido
que  o  tornaram  impróprio  para  uso,  retirando-lhe  a
segurança, aliado à falta de providências da ré para saná-lo
de  maneira  eficiente,  resta  configurado  o  dever  de
indenizar.
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- Tendo a sentença a quo fixado a indenização de maneira
proporcional em relação às circunstâncias dos autos e aos
fins  colimados  pelo  instituto  da  indenização  por  abalos
moral, não há que se falar em redução.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Star Motos Ltda. contra
a sentença de fls. 113/130, proveniente da 5ª Vara da Comarca de Cabedelo, nos
autos  da  “Ação  de  Restituição  de  Quantia  Paga  c/c  Reparação  por Danos
Morais”, ajuizada por Manoel Francisco da Penha Neto em face da BCI Brasil
China Importadora e Distribuidora S/A e da ora recorrente.

Na  peça  inicial  (fls.  02/08),  narrou  o  autor  ter  comprado  à
demandada Star Motos Ltda. uma motocicleta da marca Shineray, modelo XY 50 Q
JET, chassi nº LXYXCBL05D0436215, conforme nota fiscal de fls. 12. 

Seguindo  o  relato,  aduziu  que  após  um  mês  de  uso  o  veículo
apresentou um vazamento no óleo do motor que, não sendo reparado de maneira
eficaz,  tornou-se  rotineira.  Afirmou,  ainda,  ter  realizado serviços  de  assistência
técnica  por  diversas  vezes  no  período junho (quando adquiriu  a  motocicleta)  a
agosto de 2013, ficando impossibilitado de fazer uso do bem de maneira regular.

Ressalta  o  promovente  que,  diante  da  falta  de  solução  para  o
problema, buscou o PROCON, contudo, as medidas determinadas naquele âmbito
não foram cumpridas.

 Sustenta, por fim, que todos esses eventos causaram-lhe transtornos,
uma vez que necessitava do uso da motocicleta para o deslocamento ao trabalho e
diversos afazeres diários, ocasionando-lhe danos de ordem material e moral, razão
pela qual ajuizou o presente feito. Pleiteou a restituição do valor que fora gasto com
a compra do veículo, R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), além de
indenização por danos morais.

Contestação  apresentada  pela  BCI Brasil  China  Importadora e
Distribuidora S/A (fls. 22/46), aduzindo, inicialmente, ser apenas importadora e
distribuidora da motocicleta comprada pelo autor, não tendo participado do negócio
jurídico  relativo  à  aquisição  do  veículo.  Alegou  que  em nenhum momento  foi
contatada para solução de qualquer defeito de fábrica do bem adquirido pelo autor,
ressaltando  que  “revende  as  motocicletas  pré-montadas  (rodas  e  pneus
desmontados),  devendo  cada  loja  fazer  a  adequada  montagem  do  veículo,
alinhando todas as peças e ajustes necessários, sendo certo que eventuais vícios
decorrentes da montagem incorreta deve ser arcado unicamente pela loja”.

Defendeu  a impossibilidade de inversão do ônus da prova, já que o
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autor não comprovou sua condição de hipossuficiência, nem os fatos constitutivos
de seu direito. Destacou, por último, a inexistência de danos morais e materiais
passíveis de restituição.

Em seguida, a Star Motos Ltda. apresentou sua defesa (fls. 53/72),
pugnando  pela  improcedência  do  pedido  autoral.  Alegou,  para  tanto,  que  “ao
contrário do que tenta aduzir o Autor, tem-se que as ordens de serviço relatadas
demonstram apenas as reclamações do Autor no momento da entrega do veículo
para reparos, e não a existência de vícios no produto. De todas as ocasiões em que
o Demandado recebeu o veículo, apenas alguns itens foram de fato constatados
constatados  como  defeituosos.  E  estes  foram  prontamente  reparados  ou
substituídos.  As  demais  reclamações  foram julgadas  como improcedentes  pela
equipe técnica, eis que em sua maioria refletem o inconformismo do Autor com o
funcionamento característico da marca do veículo” (fls. 62).

Aduziu, assim, que todos os serviços verdadeiramente necessários
para  o  reparo  da  motocicleta  foram prontamente  atendidos  e  solucionados  pela
concessionária,  asseverando que não há,  nos  autos,  a comprovação de qualquer
vício  de  fabricação,  nem  o  nexo  de  causalidade  que  vincule  a  conduta  da
promovida aos danos alegados pelo autor.

Réplica impugnatória (fls. 84/86).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 90/91), foi juntada aos
autos  a  cópia  do  processo  administrativo  intentado  junto  ao  PROCON  do
Município de Cabedelo (fls. 93/99).

Decidindo a querela, o Juízo primevo julgou procedentes os pedidos
iniciais, nos seguintes termos:

“A procedência é medida que se impõe. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial,
nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil,  para:  a)  condenar as  rés,  solidariamente:  a.1)  A
restituírem ao autor a quantia por ele desembolsada para
adquirir  a  motocicleta  objeto  da  lide  (R$  4.990,00  –
quatro  mil  novecentos  e  noventa  reais),  bem  como  a
pagarem ao  autor  a  quantia  de  R$5.000,00  (cinco  mil
reais)  a  título  de  danos  morais,  quantias  estas  que
deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e
correção  monetária  a  partir  da  citação.  a.2)  Ao
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  de
sucumbência no importe de 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 20, §3º, do Código de Processo Civil.
b) Determinar que, após o cumprimento da obrigação, o
autor  entregue  a  motocicleta  defeituosa  à  segunda
promovida, em prazo a ser acordado entre as partes” (fls.
110).

Inconformada,  a  promovida  Star  Motos  Ltda. interpôs  recurso
apelatório (fls. 113/130). Sustentou, em síntese, a ausência de prova acerca da real
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situação do bem, ou seja, suposto vício no produto, não se desincumbido o autor de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Informou que das 03 (três) Ordens
de Serviço colacionadas aos autos,  “apenas a última dela consta como reparos
efetivados. As 02(duas) primeiras s prestam apenas para realizar substituição de
lubrificantes e revisão programada, prevista no plano de manutenção regular do
veículo, que serve como manutenção preventiva” (fls. 115).

Aduziu que os reparos necessários foram sanados dentro de prazos
razoáveis, necessários a qualquer tipo de conserto, e não se tratariam de vícios de
fabricação. Destacou, ainda, que teriam sido percorridos cerca de 2.500 (dois mil e
quinhentos)  quilômetros  em  cerca  de  dois  meses  de  uso,  o  que  comprova  a
inexistência de defeitos no veículo.

Defendeu a inexistência do dever de indenizar, porquanto não foram
comprovados pelo autor os alegados danos morais. 

Requereu, por fim, a reforma da sentença para que os pedidos sejam
julgados  improcedentes,  ou,  alternativamente,  para  que  julgado  improcedente  o
pedido de condenação em danos morais, ou, ainda, que seja minorado o quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 133/137).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer às fls. 141, ressaltou
tratar-se de interesse individual  disponível,  não  fazendo-se mister patrocínio  do
Ministério Público na condição de órgão interveniente.

  
É o relatório.

VOTO.

Antes  de  analisar  os  requisitos  de  admissibilidade  do  presente
recurso,  cumpre  a  esta  relatoria  tecer  alguns  comentários  acerca  da  vigência  e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É  certo  que,  em  regra,  o  Novo  Código  de  Processo  Civil  será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo 1.046.
No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito Intertemporal,
respeitando-se o que se pode denominar de ato jurídico processual perfeito e direito
subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nessa perspectiva,  é que o V  Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas Civis (V FPPC) – que reuniu processualistas de diferentes escolas
de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir  enunciados
aprovados  por  unanimidade  de  seus  participantes  –  teve  um  de  seus  grupos
temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código de
Processo Civil e os enunciados do FPPC quanto ao tema em debate, entendo que o
novo sistema recursal  deverá  ser  aplicado apenas  às  sentenças  publicadas  – ou
divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 
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Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, o prazo para interposição de eventual recurso
transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto. Da mesma forma, ao
interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e regramentos previstos na
legislação que se encontrava vigente. 

Logo, não se poderia agora, após a entrada em vigência do CPC de
2015,  pretender-se  aplicar  o  seu  novo  sistema  recursal,  sob  pena  de  ferir  o  já
mencionado  ato  jurídico  processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo  processual  da
parte, que foram consolidados – quanto aos requisitos de admissibilidade recursal e
dos seus efeitos – no momento da interposição de sua irresignação.

Dito isso, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob a
vigência do  Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual tal regramento
deverá regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do recurso contra aquela
interposto.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade de acordo com os
termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço do apelo, passando
à análise dos argumentos recursais.

Consoante relatado, insurge-se a ora apelante,  Star Motos Ltda.,
contra  a  sentença  que  condenou  as  promovidas  a  restituírem  a  quantia  de  R$
4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) paga pelo autor para a aquisição
de veículo, em virtude dos vícios decorrentes de sua fabricação, e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Pois bem.

No presente caso, de proêmio, verifico que o vício do produto restou
satisfatoriamente demonstrado nos autos, por meio das notas das ordens de serviços
anexadas às fls. 17/20, 56/57 e 74/76, colacionadas tanto pelo autor como pelos
réus.  É  portanto  fácil  se  constatar,  na  presente  hipótese,  os  reiterados  defeitos
apresentados  no  veículo  do  promovente,  conforme  se  infere  dos  aludidos
documentos. 

Neste ponto, importa consignar que a ordem de serviço de nº 8143,
datada de 19/07/2013 (fls. 74), indica que após o percurso de 970 quilômetros foi
realizada  a  troca  de  óleo  do  veículo,  procedimento  realizado  novamente  em
06/08/2013, consoante se infere da nota de nº 8367 (fls. 75),  quando a motocicleta
contava com 1030 quilômetros percorridos, o que ratifica as informações prestadas
pela parte autora, em suas razões iniciais, de que, após a retirada de sua motocicleta
da assistência  técnica,  precisou, menos de um mês após a realização do último
serviço, dar entrada na concessionária para realização de novo serviço, o que leva a
crer que o veículo foi retirado da revendedora sem ter sido realizado de maneira
eficaz o reparo necessário para o seu bom funcionamento.

Cumpre destacar ainda, que em 22/08/2013, dezesseis dias após a
nova  troca  de  óleo  e  primeira  revisão  da  motocicleta,  retornou  o  autor  à
concessionária  apresentando  novas  reclamações  –  ordem  de  serviço  nº  8654  –
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oportunidade em que foi trocado o “kit de mesa” que, conforme consta na aludida
nota, ainda estava em garantia (fls. 76).

Assim, é fato incontroverso nos autos os defeitos apresentados pelo
veículo do autor, cuidando a recorrente, no entanto, apenas sustentar a inexistência
do dever de indenizar afirmando a inexistência de vícios de fabricação, bem como
tratarem-se os serviços realizados de manutenção regular do veículo, executados
em prazo razoável.

Pois  bem.  Nos  termos  do  art.  18  do  CDC  e  seus  parágrafos,
verificado o vício do produto e do serviço, todos aqueles que participam da cadeia
produtiva  respondem  solidariamente  pelo  vícios  que  torne  o  referido  produto
impróprio  ou  inadequado,  para  o  uso  do  consumidor,  podendo  este  exigir,
alternativamente e à sua escolha, a substituição, a restituição da quantia paga
ou o abatimento do preço, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30
(trinta) dias.  Vejamos:

“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.

§  2°  Poderão  as  partes  convencionar  a  redução  ou
ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não
podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta
dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá
ser  convencionada  em  separado,  por  meio  de
manifestação expressa do consumidor.

§  3°  O  consumidor  poderá  fazer  uso  imediato  das
alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da
extensão  do  vício,  a  substituição  das  partes  viciadas
puder  comprometer  a  qualidade  ou  características  do
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produto,  diminuir-lhe  o  valor  ou  se  tratar  de  produto
essencial.

§  4°  Tendo  o  consumidor  optado  pela  alternativa  do
inciso  I  do  §  1°  deste  artigo,  e  não  sendo  possível  a
substituição do bem, poderá haver substituição por outro
de  espécie,  marca  ou  modelo  diversos,  mediante
complementação ou restituição de eventual diferença de
preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1°
deste  artigo.

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será
responsável perante o consumidor o fornecedor imediato,
exceto  quando  identificado  claramente  seu  produtor.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II  -  os  produtos  deteriorados,  alterados,  adulterados,
avariados,  falsificados, corrompidos, fraudados,  nocivos
à  vida  ou  à  saúde,  perigosos  ou,  ainda,  aqueles  em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação;

III  -  os  produtos  que,  por  qualquer  motivo,  se  revelem
inadequados ao fim a que se destinam.”

Sendo assim, a responsabilidade da recorrente só seria afastada caso
houvesse trazido aos autos prova inequívoca do fato extintivo do direito do autor,
ou seja, de que não havia o defeito ou de que este se originou por culpa exclusiva
do consumidor em razão do mau uso do produto, consoante dispõe o artigo 333, II,
do Código de Processo Civil, contudo, desse ônus probatório não se desincumbiu,
colacionando, inclusive, notas de ordem de serviço que ratificam as alegações do
promovente. 

As  meras  alegações  genéricas  de  que  os  problemas  mecânicos
apontados  pelo  autor  tratam-se,  na  verdade,  de  características  do  veículo  cujo
estranhamento se dá por falta de conhecimento técnico do produto, não possuem o
condão de  excluir  a  responsabilidade  do  fornecedor  sem  que  existam  provas
concretas nos autos nesse sentido.

Ademais, no que tange à responsabilidade, resultante de fato e vício
do  produto  ou  do  serviço,  esta  não  depende  da  comprovação  de  culpa  do
fornecedor,  por  ser  de  natureza  objetiva,  fundada  no  dever  de  segurança  do
fornecedor. Sobre o tema, Leonardo de Medeiros Garcia esclarece: 

“Da mesma forma que na responsabilidade pelo fato, a
responsabilidade  por  vícios  será  aferida  de  forma
objetiva,  ou  seja,  não se  indaga  se  o  vício  decorre  de
conduta culposa ou dolosa do fornecedor. Também pouco
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importa se o fornecedor tinha ou não conhecimento do
vício  para  que  seja  aferida  sua  responsabilidade.  Nos
moldes do art. 23, “a ignorância do fornecedor sobre os
vício  de  qualidade  por  inadequação  dos  produtos  e
serviços não o exime de responsabilidade” (In Direito do
Consumidor: código comentado, jurisprudência, doutrina,
questões,  Decreto 2.181/97, Niterói: Impetus,  2010, pág.
150)

Importante ressaltar, ainda, que, em se tratando de relação de trato
consumerista, tem-se que o ordenamento jurídico pátrio admite a inversão do ônus
probatório, facilitando a defesa do consumidor em juízo, desde que este demonstre
a verossimilhança das alegações ou a prova da sua hipossuficiência, nos termos do
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a  facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou  quando  for  ele  hipossuficiente,  segundo  as  regras
ordinárias de experiências;”

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, in verbis:

“Como,  nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor não fica dispensado de produzir provas em
juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá
comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil,  o  ônus probatório do consumidor não é tão
extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus
da  prova  em  seu  favor,  conforme  será  analisado  em
seguida.  Deve  ficar  claro,  porém,  que  o  ônus  de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade  com determinado  produto ou serviço é  do
consumidor.  Em  relação  a  estes  dois  pressupostos  da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição do
encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva,
2002. p.328)(grifo nosso)

No caso em epígrafe, portanto, tenho que os documentos anexados à
exordial e às contestações, são suficientes para demonstrar a verossimilhança das
alegações  do  demandante,  pelo  que  corroboro  o  entendimento  esposado  pelo
Magistrado primevo quanto ao direito do promovente à inversão do ônus da prova.
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Em  que  pesem  os  argumentos  sustentados  pela  parte  apelante,
verifica-se que esta não produziu, de fato, qualquer prova da ausência dos defeitos
alegados  pelo  recorrido  ou  que  estes  teriam  sido  resolvidos  a  tempo,  sendo
imprestáveis meras alegações neste sentido. Possível concluir, portanto, que apesar
dos diversos reparos realizados no veículo do autor, este apresentou novos defeitos
após cada serviço realizado, causando insegurança ao proprietário quanto ao seu
uso.

Assim, comprovada a existência do vício que afeta a funcionalidade
do produto e ausente qualquer das causas excludentes da responsabilidade previstas
no §3º do artigo 12 do CDC, configurado está o inadimplemento contratual da parte
apelante.

Destarte, aplicável ao caso o § 1º do art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor:

“§ 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.” 

Diante disso, não reparados os defeitos, no prazo de 30 (trinta) dias,
como no caso dos autos, resta devido o direito do autor de ser ressarcido da quantia
paga por ele, conforme bem decidiu o magistrado de primeiro grau.

O  decisum de  primeiro grau  julgou ainda  procedente  o pleito  de
danos morais, em vista dos transtornos aos quais foi submetido o recorrido.

No  que  diz  respeito  ao  dano  moral,  tenho  que  pode  ser
compreendido  como  aquele  transtorno  que  venha  a  causar  aflição,  angústia  e
desequilíbrio no bem-estar da pessoa humana, abalando sua honra e ocasionando
desordem psicológica considerável. Nesse passo, não se inclui nesta definição os
fatos que ensejem mero aborrecimento do dia a dia.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...) só se deve reputar como dano moral a dor, vexame,
sofrimento  ou  humilhação que,  fugindo  à  normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do  dano  moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações,

Apelação Cível nº 0002806-04.2013.815.0731. 9



não  são  intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o
equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"  (Responsabilidade
Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Com efeito, considerando o reconhecimento da existência de vício
no produto adquirido, e na ineficiência por parte da parte recorrente para saná-lo,
tenho  que  a  situação  vivenciada  pelo  autor  fora  suficiente  a  gerar  aflição  e
sofrimento psicológico que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, inclusive,
porque o autor utiliza-se do automóvel para sua locomoção ao trabalho e demais
afazeres diários. 

Ademais,  não se pode desconsiderar os transtornos e a frustração
enfrentados pela parte autora, haja vista que ao adquirir uma moto zero quilômetro,
espera-se que esta  funcione em perfeitas condições,  o que não ocorreu no caso
concreto.  Some-se a  isso o fato de que o autor  se  dirigiu por  diversas  vezes à
empresa  apelante,  a  fim  de  solucionar  os  problemas  apresentados,  ficando,
inclusive, privado de utilizar o automóvel durante várias oportunidades, sem obter
êxito, contudo, em seu reparos.

Conclui-se, portanto, estar evidenciado o dever reparatório imposto
na  sentença  objurgada,  diante  do  desgaste  emocional  a  que  o  consumidor  foi
submetido.

Nesse sentido vem se manifestando este Tribunal:

“DIREITO  CIVIL,  PROCESSUAL  CIVIL  E
CONSUMIDOR - Apelação Cível - Ação de indenização
por  danos  materiais  e  morais  -  Automóvel  novo  -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Art. 18
do CDC - Relação de consumo e Responsabilidade civil
configuradas  -  Vícios  comprovados  -  Condenação  em
indenização  por  dano  moral  no  juízo  "a  quo"  -
Irresignação da empresa demandada - Configuração dos
danos sofridos  -  Manutenção do decisum -  Seguimento
negado. 
-  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, sendo pois a
concessionária responsável pelos danos solidariamente. 
-  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.  -
Consoante entendimento do art. 557, "caput", do CPC, "O
relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente  ou  prejudicado,  ou  em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante

Apelação Cível nº 0002806-04.2013.815.0731. 10



do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou
de Tribunal Superior" 
(TJPB,  Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº
00801714420128152001,  -  Não  possui  -,  Relator  Des.
Abraham Lincoln da C. Ramos , j. em 10-12-2015) 

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO.  AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  DEFEITOS  EM  MOTOCICLETA.
VEÍCULO  ADQUIRIDO  "0  KM".  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  CONCESSIONÁRIA  E
FABRICANTE.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  18,  DO  CDC.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. VÍCIOS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA PAGA. ADMISSIBILIDADE. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  TERMO  INICIAL.
FIXAÇÃO DE OFÍCIO POR OMISSÃO NA SENTENÇA
OBJURGADA.  INCIDENCIA  A  PARTIR  DO
ARBITRAMENTO  DA  VERBA.  INTELIGÊNCIA  DA
SÚMULA  362  DO  STJ.  RECURSO  SEGUIMENTO
NEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO
CPC. - 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. - No caso
dos autos,  certamente a longa espera pelo conserto da
motocicleta  adquirida  "0  km",  que,  em menos  de  ano,
apresentou  ferrugem  em  várias  peças,  conforme
demonstradas  nos  autos,  sem  que  fossem  devidamente
reparadas,  demonstrando a apelante extremo descaso e
negligência  com  a  consumidora  (conduta  ilícita),
privando-a de um direito, configura a responsabilidade da
empresa apelante. - A indenização por dano moral deve
ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo
com  o  princípio  da  razoabilidade.  O  valor  não  pode
ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a
ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabeleceu que a correção monetária e os juros de mora
constituem matéria de ordem pública, de forma que sua
aplicação, alteração de cálculo, ou modificação do termo
inicial - de ofício - não configuram  reformatio in pejus
(reforma para piorar a situação de quem recorre), nem
dependem de pedido das partes.
- A correção monetária sobre o valor da indenização por
danos morais, tem o seu marco inicial a partir da data do
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arbitramento da verba, nos termos da Súmula 362 do STJ.
- Consoante entendimento do art. 557, caput, do CPC, “O
relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente  ou  prejudicado,  ou  em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou
de  Tribunal  Superior”  (TJPB,  Acórdão/Decisão  do
Processo  Nº  00370489820098152001,  -  Não  possui  -,
Relator Des. José Aurelio da Cruz, j. em 11/11/2015).

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente, 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.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido
de  que  a  indenização moral  deve  ser  arbitrada  com moderação  e  proporção às
circunstâncias do caso, não se admitindo excesso. A propósito:

"PROCESSUAL  CIVIL.  DANOS  MORAIS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  EXCESSIVO.  REVISÃO  NA  VIA
ESPECIAL.  POSSIBILIDADE.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  COM  EFEITOS  INFRINGENTES.
CABIMENTO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO
RELATOR  SUJEITA  À  IMPUGNAÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIA  INTIMAÇÃO  DA
PARTE  EMBARGADA.  PREJUÍZO  NÃO-
CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A
QUO.(...) 3. O arbitramento do valor da reparação por
danos morais deve ser feito com moderação, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa da parte vencedora. A
revisão do quantum, em sede de recurso especial, somente
é cabível quando o valor fixado nas instâncias locais for
exorbitante ou ínfimo, de modo a maltratar os princípios
da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  
4. A atualização monetária dos valores fixados a título de
indenização por danos morais flui a partir da data em que
prolatado  o  decisum  que  fixou  o  respectivo  quantum
indenizatório.
5.  Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento"  (STJ.
AgRg no  Ag  967.410/SP,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de
Noronha,  Quarta  Turma,  julgado  em  19/05/2009,  DJe
01/06/2009). 

No caso dos autos, considerando o tempo de espera para o conserto
do bem, o grau de culpabilidade da ré e os parâmetros acima salientados, entendo
que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Juízo a quo, mostra-se
proporcional  em relação às  circunstâncias  dos  autos  e  aos  fins  colimados  pelo
instituto da indenização por abalos moral.
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Logo, a pretensão recursal não há como ser acolhida.

- Da Conclusão 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO, mantendo incólume o decisum vergastado.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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