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APELAÇÕES  CÍVEIS.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS  NORMAS  PROCESSUAIS  ANTIGAS.
CONHECIMENTO DO APELO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

PRELIMINARES.  CERCEAMENTO  DO
DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. REJEIÇÃO.  FASE INSTRUTÓRIA
OBSERVADA.  DESNECESSIDADE  DE
PRODUÇÃO  DE  PERÍCIA  EM  VIRTUDE  DE
OUTROS  ELEMENTOS  PARA  A
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS.
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  AJUIZAMENTO  DA
DEMANDA PELO COMPRADOR E USUÁRIO
DO VEÍCULO COM DEFEITO.  
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-  Ab  initio,  cumpre  registrar  que  o  procedimento
adotado  pela  magistrada  a  quo observou  o  devido
processo  legal,  não  ensejando  qualquer  mácula  à
garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que  houve  instrução  processual  com  a  colheita  de
depoimento pessoal.  Além disso, a inversão do ônus
probatório  com  base  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor, deveu-se ao fato do reconhecimento da
verossimilhança  das  alegações  autorais  e  da
hipossuficiência do consumidor.

-  Cabe  ressaltar  que  a  prova  pericial  não  seria
imprescindível  para  o  deslinde  da  questão
indenizatória por ordem moral,  porquanto a causa de
pedir  do  pleito  indenizatório  foram  os  supostos
transtornos suportados pelo autor com as intervenções
necessárias  para  o  reparo  de  defeito  na  barra  de
direção do veículo, bem como o desrespeito ao prazo
de 30 dias para solução do problema e sua submissão
ao uso de um produto sem segurança.

-  Uma  das  condições  da  ação  centra-se  na
legitimidade  de  parte,  que  se  refere  ao  aspecto
subjetivo  da  relação  jurídica  processual.  Assim,  a
legitimidade  ativa  caberá  ao  titular  do  interesse
afirmado na pretensão. No caso, o autor da demanda é
o  comprador  e  usuário  do  veículo  automotor
defeituoso, sendo, portanto, parte legítima para vir a
juízo pleitear os supostos danos morais causados com
os problemas apresentados e o tempo despendido para
os reparos.

MÉRITO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
CONSUMIDOR.  COMPRA  DE  VEÍCULO.
VÍCIO DO PRODUTO.  BARRA DE DIREÇÃO.
DIVERSOS  INTERVENÇÕES.  PROBLEMA
NÃO SOLUCIONADO  NO TEMPO PREVISTO
NA  LEI  CONSUMERISTA.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.  ABALOS PSICOLÓGICOS.
ARBITRAMENTO.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  OBSERVÂNCIA.
JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.
CITAÇÃO.  SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA.
DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS  DE  FORMA
PROPORCIONAL  E RECÍPROCA.  REDUÇÃO
DA  VERBA  HONORÁRIA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  PERCENTUAL RAZOÁVEL.
DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  SEGUNDO
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RECURSO.

-  Cumpre  ressaltar,  que  a  relação  contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação
de  consumo, aplicando-se,  por  conseguinte,  a
responsabilidade  civil  objetiva,  configurada
independentemente da existência de culpa do agente,
a  teor  do  que  prescreve  o  art.  14  do  Código
Consumerista.

- Com efeito, considerando a ausência de solução do
problema  no prazo de 30 dias e  diante das diversas
intervenções  necessárias  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, haja vista que o defeito
apresentado no veículo –  barra de direção –  gerava
perigo  de  acidentes  que  poderiam  ser  até  mesmo
fatais.

-   Além  disso,  não  se  pode  desconsiderar  os
transtornos  e  a  frustração  enfrentados  pela parte
autora,  haja  vista  que  ao  adquirir  um veículo  zero
quilômetro, de alto valor, o que se espera é que este
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  concessionária, a fim
de  solucionar  o  problema  apresentado,  ficando,
inclusive,  privado  de  utilizar  o  automóvel  durante
vários  oportunidades,  sem  obter  êxito  de  pronto,
contudo.

-  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.

-  Tratando-se  o  presente  caso  de  responsabilidade
contratual,  os  juros  de  mora  incidem  a  partir  da
citação.

- Não há que se falar em sucumbência mínima, mas,
na verdade, em distribuição recíproca e proporcional
dos ônus sucumbenciais, eis que apenas a indenização
por danos morais foi acolhida.

-  Diante da natureza da causa,  do trabalho realizado
pelo  patrono  do  autor  e  do  tempo  exigido  para  o
serviço, entendo que a verba arbitrada pelo juiz a quo
fora  conjugada  de  acordo  com  o  princípio  da
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equidade e da razoabilidade, com fundamento nos §§
3º e 4º, do art. 20, do Diploma Processual Civil,  não
cabendo, portanto, sua redução.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, rejeitar as preliminares, à unanimidade. No mérito, por igual
votação,  negou-se provimento ao primeiro apelo e dar provimento parcial ao
segundo recurso apelatório, nos termos do voto do relator, unânime.   

Trata-se  de  Apelações Cíveis interpostas por Dias  Neto
Veículos,  Peças e Serviços Ltda. e MMC Automotores do Brasil Ltda.,
desafiando sentença proferida pelo Juízo da  15ª  Vara  Cível da Comarca da
Capital, nos autos da  Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por Antonio Alves Sobrinho.

Na  peça  de  ingresso,  afirmou  o autor  ter  adquirido  veículo
automotor,  Mitsubishi  Pajero  Sport  OKM,  placa  NQE  8265  e  chassi
93XPRK94WBCA22531, no dia 23 de dezembro de 2010, diretamente da loja
Osaka, sendo-lhe entregue em 6 de fevereiro de 2011.

Em seguida, alegou que, com pouco tempo de uso, o veículo
começou a apresentar problemas na barra de direção, oportunidade na qual
encaminhou, de pronto, o bem à concessionária para fins de sanar o defeito,
em  junho  de  2012,  quando  houve  o  conserto  de  peça.  Ainda  afirma  que,
mesmo assim, o defeito não foi sanado, tendo, inclusive, que refazer o serviço
em menos de um mês, vindo, então, a trocar a peça.

Asseverou  que  o  bem foi,  mais  uma vez,  para  a  oficina  da
Osaka, em fevereiro de 2013, onde ficou por mais de 30 trinta dias, sendo
necessária  a  utilização  de  serviços  de  táxi  no  valor  total  de  R$ 2.000,00.
Destacou a gravidade do problema na barra de direção do veículo, pondo em
risco a vida do condutor, de todos os que estão no veículo e a sociedade em
geral, em virtude da possibilidade de ocasionar grave acidente de trânsito.

Seguindo  suas  argumentações,  enfatizou  que,  por  não  mais
possuir condições de dirigir, entrega o carro a sua filha, Sra. Silvia Cristina
Lisboa Alves, para conduzir o bem nas viagens semanais ao interior do Estado,
sendo, portanto, um transtorno o veículo ficar parado por mais de 30 dias.
Também ressaltou a utilização do bem pela sua filha para o deslocamento até o
trabalho, inclusive para a realização de audiências como advogada,

Discorreu sobre a inversão do ônus probatório, a configuração
de vício oculto e a indenização por danos materiais no presente caso. Também
destacou que é cabível a indenização por danos morais, tendo em vista que o
veículo ficou mais de trinta dias na concessionária para solução do problema,
bem como diante da submissão ao uso de um produto sem segurança.

Por fim, pugnou pela procedência do pedido com a condenação
dos promovidos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais,
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estes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a restituição do valor
pago pelo veículo.

Regularmente citada, a promovida Dias Neto Veículos, Peças e
Serviços Ltda apresentou contestação (fls. 51/67). alegando, preliminarmente,
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, defendeu a pronta
assistência  nas  reclamações  apresentadas  pelo  autor.  Também  destacou  o
descabimento  de  indenização  por  danos  morais,  quando  se  tratar  de  mero
dissabor.

Sustentou  a  impossibilidade  de  inversão  do  ônus  probatório,
por  ausência  de  verossimilhança  das  alegações  autorais,  bem  como  a
necessidade  de  rejeição  do  pleito  de  indenização  por  danos  materiais,  em
virtude da produção de prova unilateral.

Finalmente,  discorreu  sobre  a  indenização por  danos morais,
ressaltando  seu  descabimento,  em  razão  da  inexistência  de  ato  ilícito,  da
ausência de comprovação dos danos sofridos e do nexo de causalidade.

Devidamente  citada,  a  demandada  MMC  Automotores  do
Brasil S/A também apresentou peça contestatória (fls. 92/108),  sustentando,
em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, uma vez que os recibos do táxi estão no nome da sua
filha, Sra. Silvia Cristina.

No mérito,  aduziu que,  após  diagnóstico  e  contato  realizado
com a outra  promovida,  autorizou a  substituição das  peças  necessárias  em
garantia, com a realização dos serviços dentro do prazo legal.

Posteriormente,  esclareceu a ausência da discussão acerca  de
possível  perda  de  garantia,  quando  da  segunda  substituição  da  coluna  de
direção, já que o bem se encontrava com quase 30.000km e mais de um ano de
uso. Ressaltou a associação da reclamação do autor ao uso severo do bem,
retratando desgaste  natural  acelerado num veículo  que  transita  em vias  de
pavimentação precária e com obstáculos.

Afirmou que, após várias meses e com o percurso de mais de
5.000km,  o  promovente  compareceu,  novamente,  na  concessionária,
reclamando que o bem continuava com o mesmo problema. Enfatizou que as
demais  passagens  do bem na  concessionária  foram realizadas  para  fins  de
manutenção regular do veículo, com substituição de pastilha de freios e da
bateria, não se referindo ao suposto vício na coluna de direção.

Ao final, destacou a ausência de demonstração de dano moral
indenizável e a impossibilidade de inversão do ônus probatório.

Réplicas impugnatórias (fls. 133/147 e 148/163).

Pedido  de  habilitação  da  Sra.  Silvia  Cristina  Lisboa  Alves,
como litisconsórcio ativo (fls. 164/168).
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Parecer técnico de engenheiro mecânico apresentado pelo autor
(fls. 173/174).

Audiência preliminar realizadas, mas as partes não transigiram,
oportunidade  na  qual  a  MM  Juíza  rejeitou  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva arguida pelas promovidas, bem como indeferiu o pedido de produção
de prova pericial.  Ainda,  foram deferidos os  pleitos  de produção de prova
testemunhal  e  depoimento pessoal  do  autor,  ao passo  que  foi  indeferido o
requerimento de habilitação da filha do autor como litisconsorte ativa, sendo,
no entanto, determinado o seu ingresso apenas como representante legal do
seu  pai,  em  razão  da  idade  avançada  e  as  enfermidades  acometidas  (fls.
180/181).

Audiência  de  instrução  realizada,  quando  foram  colhidos  o
depoimento  pessoal  da  representante  legal  do  autor  e  de  uma  testemunha
apresentada pela parte promovida (fls. 186/189).

Razões finais em memoriais apresentadas pelos litigantes (fls.
191/196, 199/202 e 213/218)

Fazenda a entrega da prestação jurisdicional, a MM Juíza de
primeiro grau julgo os pedidos nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie:

a)  ACOLHO  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa
arguida pela promovida MITSUBISHI MOTORS no
tocante ao pedido de indenização pelo dano material
na  modalidade  de  restituição  do  valor  despendido
pelo autor a título de despesas com táxi, extinguindo
tal pedido sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI do CPC.

b) RECONHEÇO, ex ofício,  a carência de ação por
falta  de  interesse  processual,  decorrente  da  perda
superveniente do objeto do pedido de reparação por
dano material, na modalidade de restituição do valor
pago  pelo  produto,  extinguindo  o  pleito  retro  sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso
VI, do Código de Processo Civil.

c)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO  para  CONDENAR  os  demandados,
solidariamente,  ao  pagamento  do  valor  de  R$
10.000,00 (dez mil  reais),  a título de compensação
por  danos  morais,  corrigido  pelo  INPC,  a  partir
desta  sentença,  e  juros  de  mora  de  1%  ao  mês
também a partir da citação.
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Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,  estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação”.

Inconformada, a empresa promovida Dias Neto Veículos, Peças
e Serviços Ltda interpôs Apelação Cível (fls. 225/235), alegando, em síntese, o
pronto atendimento à primeira reclamação do autor, sendo realizado o serviço
de  reparo.  Ainda  assevera  a  ausência  de  garantia  contratual,  quando  da
segunda realização do serviço, tendo sido despendido um tempo necessário
para negociação junto à fábrica para cobertura do defeito. Com isso, defende a
inexistência  de  prejuízo  ao  recorrido,  uma  vez  que  buscou  solucionar  seu
problema e ainda sensibilizou a fábrica para que atendesse aos reparos, mesmo
fora da garantia.

Em seguida, aduz que, como o problema foi sanado e o veículo
não se envolveu em acidente, não há que se falar em indenização por mera
expectativa de causar risco de morte, já que é necessária a demonstração dos
danos morais suportados.

Enfatiza o afastamento da condenação, posto que o recorrido
apenas  enfrentou meros  transtornos  do  cotidiano,  sem humilhação,  dor  ou
vexame.  Subsidiariamente,  caso  remanesça  a  condenação,  destaca  a
necessidade de redução do quantum indenizatório, com base nos princípios da
razoabilidade  e  proporcionalidade  e  diante  das  especificidades  do  caso
concreto.

Irresignada,  a  parte  promovida  MMC Automotores  do Brasil
Ltda  aviou  Recurso  Apelatório  (fls.  237/249),  aduzindo,  inicialmente,  a
tempestividade recursal, porquanto a publicação da sentença não foi efetivada
em nome de  advogado exclusivo,  conforme requerimento feito  no bojo da
peça  contestatória.  Alternativamente,  sustenta  que  o  recurso  é  tempestivo,
tendo  em  vista  que  a  contagem do  prazo  recursal  é  em dobro  (30  dias),
iniciando-se  no  dia  05/10/2015  e  encerrando-se  em  03/11/2015,  data  do
protocolo da presente insurgência recursal.

Ainda como questões preliminares, destaca: a) o cerceamento
do direito de defesa, ante  a inversão do ônus probatório,  mesmo diante da
impossibilidade de produção de prova pericial pela venda do bem efetivada
pelo recorrido; b)  a ilegitimidade ativa para pleitear a indenização por danos
morais, eis que o veículo é utilizado pela procuradora do autor, foi esta quem
supostamente cancelou viagem e sofreu o “constrangimento” inerente à quebra
do bem. Por isso, alega que, diante das circunstâncias declinadas na sentença,
o dano moral reconhecido pela juíza não foi suportado pelo apelado, mero
proprietário do bem, mas por sua filha, pois é quem efetivamente utiliza o
veículo.

Meritoriamente,  defende que a  falha reportada não configura
vício  de  fabricação,  mas  desgaste  dos  componentes  afetados,  conforme
depoimento prestado pela testemunha em audiência.  Em seguida,  diante da
alienação do veículo sem a prévia comprovação de deságio em decorrência do
suposto vício, bem como do depoimento de técnico negando a ocorrência de
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vício de fabricação, alega que é incabível a inversão do ônus probatório, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.

Pontua  que  a  folga  na  caixa  de  direção  decorre  do
comprometimento das  buchas,  sendo estas  desgastadas  pela  forma como o
veículo é conduzido e, por isso, não pode configura vício de fabricação.

Enfatiza a ausência de danos morais indenizável, em virtude da
inexistência de grave risco aos usuários do veículo, sendo, na verdade, mero
dissabor.  Finalmente,  em atenção ao  princípio da  eventualidade,  defende a
redução do  quantum indenizatório, a modificação do termo inicial dos juros
moratórios  (data  do  trânsito  em  julgado),  a  sucumbência  mínima  dos
promovidos e a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 255/258).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pela
rejeição das questões preambulares, deixando de se manifestar sobre o mérito,
por ausência de interesse que recomende a sua intervenção (fls. 265/270).

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre 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.  Entretanto,  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.

Nesta 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. 

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
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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.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, 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 dos
recursos contra aquela interpostos.

A parte  apelante,  MMC Automotores  Brasil  Ltda,  sustenta  a
tempestividade recursal, porquanto a publicação da sentença não foi efetivada
em nome de  advogado exclusivo,  conforme requerimento feito  no bojo da
peça  contestatória.  Alternativamente,  sustenta  que  o  recurso  é  tempestivo,
tendo  em  vista  que  a  contagem do  prazo  recursal  é  em dobro  (30  dias),
iniciando-se  no  dia  05/10/2015  e  encerrando-se  em  03/11/2015,  data  do
protocolo da presente insurgência recursal.

O  art.  236 do Código de  Processo  Civil  estabelece  que,  no
âmbito do  Distrito  Federal  e  nas  capitais  dos  Estados,  considera-se  feita  a
intimação pela só publicação dos atos no órgão oficial, sendo indispensável,
sob pena de nulidade, constar o nome das partes e dos advogados suficientes
para a sua identificação.

De outra senda, de acordo com entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, havendo diversos patronos atuando em nome da
parte, a publicação feita em nome de apenas um deles supre as finalidades do
ato intimatório. Contudo, se houve pedido expresso para que a intimação se dê
exclusivamente em nome de um deles, haverá nulidade da intimação dos atos
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processuais se a publicação não foi realizada na forma requerida.

Vejamos o julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  PEDIDO  DE  PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA.  DESCUMPRIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.  1.  Havendo  pedido  expresso
para que a publicação seja efetivada exclusivamente
em  nome  de  determinado  advogado,  configura
cerceamento  de  defesa  a  intimação  em  nome  de
advogado diverso. Súmulas 83 e 7 do STJ. 2. O juízo
prévio de admissibilidade executado pelo Tribunal de
origem não vincula esta Corte, por estar o recurso
especial  sujeito  a  duplo  controle.  3.  Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ/AgRg no
AREsp  358.469/MS,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/09/2013, DJe 10/09/2013) 

No caso dos autos, entendo  assistir razão ao recorrente.  Isso
porque, no bojo da peça contestatória fora requerida a intimação em nome
exclusivo  de  causídico  (Dr.  Carlos  Augusto  Falletti  –  fls.  108),  contudo  a
publicação da  sentença de  mérito,  no  Diário da  Justiça do  dia  05/10/2015
(sexta-feira), não observou a solicitação (fls. 38 do Diário da Justiça).

Além do mais, é possível verificar que a contagem do prazo
recursal  em  dobro  (art.  191  do  CPC/1973)  foi  iniciada  em  05/10/2015,
encarrando em 03/11/2015, data do protocolo da insurgência recursal.

Assim,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço das apelações, passando à análise conjunta, ante o entrelaçamento dos
fundamentos. 

-   Das preliminares:   

a)   Do cerceamento do direito de defesa:  

Defende  o  recorrente,  MMC  Automotores  Brasil  Ltda,  o
cerceamento do direito de defesa, ante a inversão do ônus probatório, mesmo
diante da impossibilidade de produção de prova pericial pela venda do bem
efetivada pelo recorrido.

Ab initio,  cumpre registrar  que o procedimento adotado pela
magistrada  a quo observou o devido processo legal, não ensejando qualquer
mácula à garantia do contraditório e da ampla defesa,  uma vez que  houve
instrução processual com a colheita de depoimento pessoal da representante
legal do autor e de testemunha do réu, Dias Neto Veículos, Peças e Serviços
Ltda.
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Além disso, a inversão do ônus probatório com base no Código
de  Defesa  do  Consumidor,  deveu-se  ao  fato  do  reconhecimento  da
verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência do consumidor.
Cabe ressaltar que a prova pericial não seria imprescindível para o deslinde da
questão indenizatória por ordem moral,  porquanto a causa de pedir do pleito
indenizatório  foram os  supostos  transtornos  suportados  pelo  autor  com  as
intervenções  necessárias  para  o  reparo  de  defeito  na  barra  de  direção  do
veículo,  bem  como  o  desrespeito  ao  prazo  de  30  dias  para  solução  do
problema e sua submissão ao uso de um produto sem segurança.

Com  efeito,  portanto,  percebe-se  que  a  juíza  singular,  após
analisar todas as provas acostadas aos autos e ter formado de pronto o seu
convencimento,  entendeu  que  não  havia  a  necessidade  de  mais  delongas
procedimentais, julgando  o pedido, em perfeita observância ao caso que lhe
foi submetido, concedendo-lhe a devida solução judicial.

Assim, rejeito a questão preambular acima.

b) Da ilegitimidade ativa:

O  insurgente,  MMC  Automotores  Brasil  Ltda,  sustenta  a
ilegitimidade ativa para pleitear a indenização por danos morais,  eis que o
veículo é  utilizado pela  procuradora  do autor,  foi  esta  quem supostamente
cancelou viagem e sofreu o “constrangimento” inerente à quebra do bem. Por
isso, alega que, diante das circunstâncias declinadas na sentença, o dano moral
reconhecido pela juíza não foi suportado pelo apelado, mero proprietário do
bem, mas por sua filha, pois é quem efetivamente utiliza o veículo.

Os argumentos acima declinados não merecem prosperar. 

Como  é  por  demais  sabido,  o  direito  de  ação  pode  ser
submetido a condições por parte do legislador ordinário. Assim, o exercício de
tal  direito  depende  do  preenchimento  dos  requisitos  essenciais  para  que
legitimamente se possa exigir, na espécie, o provimento jurisdicional, tendo
em vista que, ausente uma das condições da ação, independentemente de seu
conteúdo probatório, o processo será extinto, nos termos do art.267, inciso VI,
do CPC. 

Uma das condições da ação centra-se na legitimidade de parte,
que se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Ao abordar o
conceito de ilegitimidade, Humberto Theodoro Jr., assevera:

“Legitimidade para a causa (legitimatio ad causam)
é a qualidade para agir juridicamente, como autor,
ou réu, por ser, a parte, o sujeito ativo ou passivo do
direito material controvertido ou declaração que se
pleiteia.  Para  que  se  verifique  a  legitimação  ad
causam  é  necessário  que  haja  identidade  entre  o
sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou
contra  quem  a  lei  concede  ação.”  (Pedro  Batista
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Martins). (In.  Código  de  Processo  Civil  Anotado,
Forense, p. 3).

Complementa, ainda, o doutrinador:

“Legitimados  ao  processo  são os  sujeitos  da  lide,
isto  é,  os  titulares  dos  interesses  em  conflito.  A
legitimação  ativa  caberá  ao  titular  do  interesse
afirmado  na  pretensão,  e  a  passiva  ao  titular  do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão”. 

No  caso  dos  autos,  o  autor,  na  condição  de  comprador  do
veículo automotor Mitsubishi Pajeto Sport Zero KM, pleiteou, entre outros,
indenização por danos morais,  com base nos supostos transtornos  advindos
das  intervenções necessárias para o reparo de defeito na barra de direção do
veículo, bem como o tempo em que ficou sem o bem. Embora o autor afirme
na exordial  que o bem era conduzido pela  sua  filha,  por não possuir  mais
condições de dirigir, isso não lhe retira a legitimidade para vir a juízo pleitear,
como comprador e usuário do bem, os supostos danos morais causados com os
problemas apresentados e o tempo despendido para os reparos. 

Diante de tais considerações e sem maiores delongas, rechaço a
preliminar aventada.

- Do Juízo de Mérito

O cerne da questão diz respeito à indenização por danos morais
decorrente  de  transtornos  suportados  pelo  autor  com  as  intervenções
necessárias para o reparo de defeito na barra de direção do veículo, bem como
o desrespeito ao prazo de 30 dias para solução do problema e sua submissão
ao uso de um produto sem segurança.

Dos danos morais:

Pois  bem.  Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
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Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

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

Conforme  se  infere  dos  autos,  o  recorrido  adquiriu  veículo
automotor, Mitsubishi Pajeto Sport 0 km, junto à concessionária Dias Neto
Veículos, Peças e Serviços Ltda. Contudo, após um ano e meio de uso, o bem
começou a apresentar defeito na barra de direção, oportunidade na qual foi
realizado reparo na peça, no dia 13/06/2012.

Menos de um mês (05/07/2012), o defeito persistiu, quando a
peça  foi  substituída.  Novamente,  em  08/02/2013,  diante  da  ausência  de
solução do problema,  o  veículo retornou a concessionária,  sendo realizada
nova troca de peça na barra de direção do veículo.  

Ora, as diversas intervenções realizadas no veículo e o longo
tempo necessário à solução do defeito, superior ao prazo de 30 (trinta) dias,
previsto no art. 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor, inegavelmente
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causaram transtornos psicológicos ao adquirente do bem, ainda que o veículo
estivesse fora da garantia contratual.

Outrossim,  impende  destacar  que  o  defeito  numa  barra  de
direção, logicamente causa risco à vida do condutor e passageiros do veículo,
bem como àqueles que trafegam em via pública. Na verdade, o autor utilizava
o bem sem a segurança necessária,  até mesmo porque o defeito sequer foi
sanado  na  primeira  intervenção  (13/06/2012),  sendo  necessária  a  troca  de
peças, quando do segundo (05/07/2012) e terceiro (08/02/2013) reparos.

Sendo  assim,  a  responsabilidade  dos recorrentes quando  ao
pleito indenizatório  só seria afastada caso houvesse trazido aos autos prova
inequívoca do fato extintivo do direito do autor, ou seja, de que o defeito foi
sanado em prazo inferior a trinta dias ou que as três primeiras intervenções do
bem  não  se  deram  por  defeito  na  barra  de  direção  do  veículo,  mas
simplesmente por culpa do consumidor,  consoante dispõe o artigo 333, II do
Código de Processo Civil, contudo, desse ônus probatório não se desincumbiu.

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, como visto acima, exigindo, 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
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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,  tenho  que  os  documentos  anexados  à
exordial são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do
demandante.

Noutro vértice, verifica-se que  os recorrentes não produziram
qualquer prova de que o defeito foi resolvido a tempo, limitando-se a afirmar
que não se tratava de defeito de fabricação, mas de mau uso do bem.

Não é demais pontuar que as ordens de serviços acostadas aos
autos dão conta da quantidade de intervenções – entradas e saídas do bem da
concessionária - e do longo tempo despendido para os reparos necessários à
solução do problema, o que denota a ausência de cumprimento de obrigação
de entrega do veículo ao consumidor próprio ao uso com segurança.

Com  efeito,  considerando  o  reconhecimento  da  ausência  de
solução do problema no prazo de 30 dias e  diante das diversas intervenções
necessárias  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, haja vista que o defeito apresentado no veículo – barra
de direção –  gerava perigo de acidentes que poderiam ser até mesmo fatais.

Ademais,  não  se  pode  desconsiderar  os  transtornos  e  a
frustração enfrentados pela parte autora, haja vista que ao adquirir um veículo
zero quilômetro, de alto valor, o que se espera é que este 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  concessionária,  a fim de solucionar o
problema  apresentado,  ficando,  inclusive,  privado  de  utilizar  o  automóvel
durante vários oportunidades, sem obter êxito de pronto, contudo.

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. 

Apelações Cíveis nº 0013049-77.2013.815.2001.                               15



-  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  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
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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  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. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 11-11-2015)

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

Do quantum indenizatório:

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
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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  das  empresas  recorrentes e  os
parâmetros acima salientados, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais)  a ser pago de forma solidária,  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.

Dos juros moratórios:

Defende o recorrente a incidência de juros de mora a partir do
trânsito em julgado, e não da citação. 

Tratando-se o presente caso de responsabilidade contratual,  os
juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO  INDEVIDO.  DANOS  MORAIS.
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MONTANTE  FIXADO.  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE RESPEITADO.
JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL.
RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.  DATA  DA
CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  O  entendimento  deste  Sodalício  é  pacífico  no
sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias
ordinárias a título de indenização por danos morais
pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação
se  revelar irrisória ou exorbitante,  distanciando-se
dos padrões de razoabilidade.
2. Não se verifica no montante fixado - R$ 31.100,00
-  violação  do  princípio  da  proporcionalidade,  a
configurar situação teratológica, motivo pelo qual o
caso não revela hipótese de intervenção deste eg.
Tribunal  Superior  no  quantum  estabelecido  pelas
instâncias ordinárias.
3.  Em se tratando de danos morais decorrentes de
responsabilidade  contratual,  o  termo  inicial  dos
juros moratórios é a data da citação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ/AgRg  no  REsp  1566665/SP,  Rel.  Ministro
RAUL ARAÚJO,  QUARTA TURMA,  julgado  em
23/02/2016, DJe 08/03/2016)

Dessa forma, insubsistente o argumento do apelante.

Da sucumbência  mínima  e  da  redução  da  verba  honorária
sucumbencial:

Alega  o  recorrente,  MMC  Automotores  do  Brasil  Ltda,  a
redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do recorrido, porquanto
sucumbiu na maior parte dos pedidos, e não em parte mínima.

Os argumentos despendidos pelo recorrente merece prosperar
em parte. Isso porque, na verdade, estamos diante de sucumbência recíproca,
uma  vez  que  a  parte  autora  pleiteou  a  indenização  por  danos  morais  e
materiais e restituição do preço pago pelo produto. No final da demanda, foi
vencedor  apenas  no  pedido  de  indenização  por  danos  morais,  devendo,
portanto, serem distribuídos os ônus sucumbenciais da seguinte forma: o autor
arcará com 60% das custas e honorários sucumbenciais, ao passo que os réus
arcarão, solidariamente, com 40% do ônus. 

Logo, a pretensão recursal há de ser acolhida parcialmente.

Por fim, no que tange ao pleito do recorrente relativo à redução
do valor arbitrado a título de honorários  advocatícios,  de igual  forma,  não
merece prosperar.

Cumpre ressaltar que para fixação da verba honorária, deve o
magistrado considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
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serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço.  Além  disso,  quando  existente
condenação em valor  certo  a  apreciação  do  juiz  terá  como parâmet6ros  o
percentual mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios para Fixação dos Honorários. São objetivos
e  devem  ser  advogado,  a  competência  com  que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade  da  causa,  o  tempo  despendido  pelo
causídico  desde  o  início até  o término da ação,  são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas
em  consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado”  (Código de  Processo  Civil
Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 379).

Contudo, é de se ponderar que nas ações em que for vencida a
Fazenda  Pública  deve-se  observar  o  disposto  no  parágrafo  4°  do  mesmo
preceptivo legal,  o qual  dispõe que “nas causas de pequeno valor,  nas de
valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante  apreciação eqüitativa do juiz,  atendidas  as  normas das
alíneas a,  b e c do parágrafo anterior”,  não se submetendo, contudo, aos
limites percentuais mínimos e máximos do § 3º desse mesmo dispositivo.

In casu, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo patrono do autor e o tempo exigido para o serviço, entendo que a verba
arbitrada pelo juiz  a quo  (10% do valor da condenação) fora conjugada de
acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento nos
§§ 3º e 4º, do art. 20, do Diploma Processual Civil. 

- Da Conclusão 

Por tudo o que foi exposto, REJEITO AS PRELIMINARES
e,  no  mérito,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL AO  RECURSO
APELATÓRIO  da  promovida  MMC  Automotores  do  Brasil  Ltda  para
reconhecer  a  sucumbência  recíproca,  devendo  o  autor  arcar  com 60% das
custas  e  honorários  sucumbenciais,  ao  passo  que  os  réus  arcarão,
solidariamente,  com  40%  do  ônus  de  sucumbência.  Por  fim,  NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO  da  empresa  Dias  Neto  Veículos,  Peças  e
Serviços  Ltda,  mantendo-se incólume  os  demais  termos  do decisum
vergastado.

É COMO VOTO.
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Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  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, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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