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ADVOGADO : Jolbeer Cristhian Barbosa Amorim
APELADO        : Dhony Ferra da Silva Almeida
ADVOGADO    : Alexandre Barbosa de Lucena Leal

DIREITO DO CONSUMIDOR –  Apelação
cível  –  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenização por danos morais – Sentença
–  Condenação  da  demandada –
Irresignação  –  Admissibilidade  e
controvérsia analisadas nos moldes da Lei
nº  5.869/73  –  Irretroatividade  da  Lei
Processual – Atos processuais praticados
sob  a  égide  da  legislação  anterior  não
podem  sofrer  efeitos  em  virtude  do
advento da nova lei – Teoria do isolamento
dos  atos  processuais  – Relação  de
consumo  –  Incidência  do  Código  de
Defesa do Consumidor  – Má prestação do
serviço  –  Responsabilidade  objetiva  –
Conduta  capaz  de  revelar  ilícito  civil  –
Dano moral configurado – Desprovimento.

—  Art.  14  da  Lei  nº  13.105/2015 (novo
CPC): “a norma processual não retroagirá
e  será  aplicável  imediatamente  aos
processos em curso, respeitados os atos
processuais  praticados  e  as  situações
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jurídicas  consolidadas  sob  a  vigência  da
norma revogada”.

—  A  lei  processual  civil  tem  aplicação
imediata,  ou  seja,  produz  efeitos
imediatos,  contudo,  nos termos da teoria
do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve
atingir os atos ainda não iniciados. Assim,
os  atos  processuais  praticados  sob  a
égide  da  legislação  anterior  não  podem
sofrer  efeitos  em  virtude  do  advento  de
nova lei,  sob pena de gerar  insegurança
jurídica.

—   O entendimento de não ser cabível a
denunciação à lide  na hipótese dos autos
não  tem  o  condão  de  malferir  a  ampla
defesa e contraditório, porque  na conduta
de não entrega dos documentos do veículo
para  transferência  para  o  nome  do
comprador,  obrigação  assumida  pela
empresa demandada, não houve qualquer
participação da instituição financeira,  não
restando  caracterizada  a  hipótese  do
inciso III, do art. 70 do CPC, visto que não
há  vínculo  contratual  nem  legal  com  o
Banco Bradesco Financiamentos S/A, para
que  figurasse  como  parte  necessária
dessa demanda.

—  Caberia  à  apelante  informar  ao
adquirente do veículo a existência de fato
impeditivo ou, ao menos, que retardaria a
possibilidade de transferência do mesmo,
posto que o veículo foi colocado à venda
com  restrição,  de  modo  que  deveria  ter
realizado  a  regularização  prévia  da
situação  ou  informar  ao  consumidor  as
pendências existentes sobre o bem móvel,
todavia  tal  informação  fora  omitida  e  só
após a venda revelada ao comprador, tudo
no afã de vender veículo de vultoso valor
econômico,  fazendo com que a  empresa
transgredisse as regras do art. 14 do CDC
e,  judicialmente,  buscar  outrem  para
transferir a sua própria responsabilidade.
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–  A dor moral,  decorrente da ofensa aos
direitos  da  personalidade,  apesar  de  ser
deveras  subjetiva,  deve  ser  diferenciada
do  mero  aborrecimento,  ao  qual  todos
estamos sujeitos, sob pena de ampliarmos
excessivamente  a  abrangência  do  dano
moral,  a  ponto  de  desmerecermos  o
instituto do valor e da atenção merecidos.

– Consiste dor íntima e constrangimento o
fato  de  pagar  vultosa  importância  de  R$
100.000,00  (cem  mil  reais)  e  não  poder
receber  o  documento  para  efetuar  a
transferência  da  propriedade,  decorrente
de ação do fornecedor do produto, vez que
deveria  ter  prestado  as  informações
adequadas e suficientes (art. 14, “caput” do
CDC)  pertinentes  ao  veículo  automotor
objeto do contrato de compra e venda.

– A empresa apelante,  ao não prestar as
informações  adequadas  e  suficientes
acerca da documentação do veículo, levou
o apelado a propor a presente ação contra,
inclusive, a Sra. Tânia Regina, cujo nome
figurou  na  cadeia  de  proprietários  do
veículo  em  testilha,  de  modo  que,  em
atenção ao princípio  da causalidade,  que
trata  da verba  honorária, a  mesma  é
imputável  àquele  que  deu  causa  à  ação
proposta.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação uníssona,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível  interposta  SÓ
VEÍCULOS LTDAI-ME, em face de DOHNY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA,
irresignada com a sentença (fls. 126/132) proferida pela M.M. Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB que, nos autos da ação
de obrigação de fazer com pedido de danos morais, acolheu os pedidos de-
duzidos na inicial, impondo o dever de indenizar  a título de danos morais,
bem como condenou nos ônus sucumbenciais, inclusive quanto aos honorári-
os devidos à Sra. Tânia Regina Ferreira Lopes, a qual foi excluída da lide por
ilegitimidade passiva e, ainda, na obrigação de fazer consistente na entrega
do documento de transferência do veículo, confirmando tutela antecipada an-
teriormente deferida. Sentença publicada sob a égide do antigo Codex Pro-
cessual Civil.

Ao propor a ação, o autor, ora apelado, in-
surgiu-se contra a falha na prestação do serviço, emissão do documento de
transferência, pois adquiriu veículo automotor por R$ 100.000,00 (cem mil re-
ais) e estando pendente a última promissória,  no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), requereu providência judicial para obrigar o réu a solucionar a fa-
lha, cumulando com pleito de dano moral. 

A sentença vergastada acolheu o pleito de
dano moral, tomando como base o disposto no art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor – CDC, em face da má prestação do serviço, impondo o de-
ver de indenizar consoante previsão do art. 6, VI,  do mesmo diploma legal.
Ressaltou que os fatos deduzidos na inicial, contrato de compra e venda en-
tre autor e réu, pagamento integral do bem adquirido e não recebimento do
respectivo documento de transferência do veículo – CRV, restaram incontro-
versos, não tendo a empresa ré se oposto aos mesmos.

Irresignada, a recorrente apresentou apela-
ção às fls. 142/159 dos autos, aduzindo, em síntese: a) ofensa à ampla defe-
sa e ao contraditório, uma vez que o juízo de piso indeferiu o pedido de de-
nunciação à lide; b) cumprimento da obrigação de fazer no curso da lide; c)
que os honorários sucumbenciais devidos à ré excluída, Sra. Tânia Regina
Ferreira Lopes, devem ser de responsabilidade do apelado, já que foi o autor
da ação que a incluiu na lide e, por fim, d) inexistência de dano moral.

Sem contrarrazões,  consoante certidão de
fls. 162 dos autos.

A douta Procuradoria de Justiça, em pare-
cer de fl.  169, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.
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É o relatório. 

V O T O

Inicialmente, ressalto que os requisitos de
admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve atingir  os  atos  ainda não
iniciados.  Assim, os atos processuais praticados sob a égide a legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova Lei, sob
pena de gerar insegurança jurídica. 

Porquanto,  se  a  sentença  recorrida  (ato
processual)  fora  publicada  quando  vigente  o  anterior  CPC  (fl.  33),  resta
patente  que  sob  a  mesma  legislação  deve  ser  revisto,  em  atenção  à
segurança jurídica e à teoria do isolamento dos atos processuais.   

Ademais, acerca a aplicação dos requisitos
de admissibilidade, eis a orientação do Enunciado Administrativo nº 2 do Su-
perior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos inter-
postos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) de-
vem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações da-
das, até então, pela jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça. 

Feitas estas considerações e estando pre-
sentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos,  conheço  do
recurso.

Preliminar de ofensa à ampla defesa e contraditório

Aduz  a  apelante  ter  ocorrido  ofensa  à
ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o juízo guerreado indeferiu o
pedido de denunciação à lide da instituição financeira detentora do gravame
sobre o veículo objeto da lide.
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Não merece acolhida.

Houve  extenso  e  demorado  contraditório
no “iter processual”,  como demonstra a mais perfunctória análise dos autos.
Outrossim,  o entendimento  jurídico  da magistrada, de  não  ser  cabível  a
denunciação  à  lide  não  tem  o  condão  de  malferir  os  postulados  acima
invocados, ainda mais porque na conduta de não entrega dos documentos do
veículo para transferência para o nome do comprador, obrigação assumida
pela empresa demandada,  não houve qualquer  participação da instituição
financeira, não restando caracterizada a hipótese do inciso III, do art.70 do
CPC, visto que não há vínculo contratual nem legal  com o Banco Bradesco
Financiamentos  S/A,  para  que  figurasse  como  parte  necessária  dessa
demanda.

Esquece-se  a  apelante  que  caberia  à
mesma informar ao adquirente do veículo a existência de fato impeditivo ou,
ao menos, que retardaria a possibilidade de transferência do mesmo, posto
que o veículo foi colocado à venda com restrição, de modo que deveria ter
realizado a regularização prévia da situação ou informar ao consumidor as
pendências existentes sobre o bem móvel, todavia tal informação fora omitida
e só após a venda revelada ao comprador, tudo no afã de vender veículo de
vultoso  valor  econômico,  fazendo  com  que  a  empresa  transgredisse  as
regras do art. 14 do CDC e, judicialmente, buscar outrem para transferir a
sua própria responsabilidade.

DO MÉRITO

Da existência de dano moral e do cumprimento da obrigação no curso
da lide

Em princípio, convém explicitar que o caso
em vertente deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que a relação firmada entre as partes é inquestionavelmente
consumerista,  enquadrando-se  o autor/apelado no conceito  estampado no
caput do  art.  2º,  enquanto  a  empresa  apelante/ré,  como  notório
fornecedor/prestador de serviço, insere-se nesta categoria.

Nesse sentido, a relação existente entre o
consumidor e  a  empresa  revendedora  de  veículos é  de  consumo  e  está
amparada pela Lei 8.078/90. 

A defesa  dos  direitos  dos  consumidores
está ligada ao direito constitucional do bem-estar social, artigos 5º, XXXII e
170, V, Constituição da República, sendo indiscutível sua natureza de ordem
pública e seu caráter imperativo.
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Deve, portanto, a demanda ser analisada à
luz  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  que  estabelece,  dentre  outras
regras, a responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de
culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços se
comprovar  a  ausência  de  dano,  a  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de
terceiro. Ou seja, a inversão do ônus da prova do dano e a responsabilidade
objetiva decorrem do texto legal (“ope legis”), consoante julgado que se pede
“venia” para transcrever.

RECURSO  ESPECIAL.  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO
(ART.  18  DO  CDC).  ÔNUS  DA  PROVA.
INVERSÃO  'OPE  JUDICIS'  (ART.  6º,  VIII,  DO
CDC).  MOMENTO  DA  INVERSÃO.
PREFERENCIALMENTE  NA  FASE  DE
SANEAMENTO DO PROCESSO. I. A inversão do
ônus da  prova pode decorrer  da  lei  ('ope  legis'),
como na responsabilidade pelo fato do produto ou
do  serviço  (arts.  12  e  14  do  CDC),  ou  por
determinação judicial ('ope judicis'), como no caso
dos autos, versando acerca da responsabilidade por
vício no produto (art. 18 do CDC).  II. Inteligência
das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º,
VIII, do CDC. III. A distribuição do ônus da prova,
além de constituir regra de julgamento dirigida ao
juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como
norma  de  conduta  para  as  partes,  pautando,
conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu
comportamento  processual  (aspecto  subjetivo).
Doutrina. IV. Se o modo como distribuído o ônus da
prova  influi  no  comportamento  processual  das
partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope
judicis'  ocorrer  quando  do  julgamento  da  causa
pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). V.
Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto
de Código de Processo Civil.  VI.  A inversão 'ope
judicis'  do  ônus  probatório  deve  ocorrer
preferencialmente  na  fase  de  saneamento  do
processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a
quem  não  incumbia  inicialmente  o  encargo,  a
reabertura de oportunidade para apresentação de
provas.  VII.Divergência  jurisprudencial  entre  a
Terceira  e  a  Quarta  RECURSO  ESPECIAL  Nº
802.832 - MG (2005/0203865-12462542 - EMENTA
/ ACORDÃO -  Site  certificado -  DJe:  21/09/2011
Página 1 de 2”.
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É cediço que:

"Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado
por alguém,  no corpo ou no espírito,  ocasionado por
outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito."
(Considerações sobre o dano moral e sua reparação, RT
638/46).

Inexistem dúvidas, portanto, de que o dano
moral  constitui  o  prejuízo  decorrente  de  dor  imputada  à  pessoa  e  que
provoca  constrangimento,  mágoa  ou  tristeza  em  sua  esfera  interna  em
relação à sensibilidade moral.

Desse modo,  a  dor  moral,  decorrente da
ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve
ser diferenciada do mero aborrecimento, ao qual todos estamos sujeitos e
que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena
de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral,  a ponto de
desmerecermos o instituto do valor e da atenção merecidos.

Na verdade,  para  que incida  o  dever  de
indenizar por dano moral, o ato tido como ilícito deve ser capaz de imputar
um  sofrimento  físico  ou  espiritual,  impingindo  tristezas,  preocupações,
angústias  ou  humilhações,  servindo-se  a  indenização  como  forma  de
recompensar a lesão sofrida. 

A esse respeito, inexiste o dever de reparar
quando a vítima é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, pois
esses são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, portanto,
incapazes de afetar o psicológico do ofendido.

No caso dos autos, resta fácil  perceber a
dor íntima a que submetido o apelado, sobretudo o constrangimento de haver
pago a vultosa importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e não poder
receber o documento para efetuar a transferência da propriedade, decorrente
de  violação  do  fornecedor  do  produto,  vez  que  deveria  ter  prestado  as
informações adequadas e suficientes (art. 14, “caput” do CDC) pertinentes ao
veículo automotor objeto do contrato de compra e venda.

Assim,  totalmente  incabível  a  tese
defendida  pela  empresa  recorrente  de  que  os  fatos  narrados  são
insuficientes  para  caracterizar  dano  moral,  constituindo  meros
aborrecimentos, impassíveis de ressarcimento.

Evidenciados, portanto, o dano, o nexo de
causalidade  e  o  defeito  na  prestação  do  serviço  (ato  ilícito),  não  se
vislumbrando a ocorrência de caso fortuito ou força maior, de modo a eximir a
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empresa apelante da sua responsabilidade objetiva.

Quanto ao cumprimento da obrigação no
curso da lide, tal fato não exclui o dever de indenizar, mas certamente deve
ter sido sopesado pelo juízo vergastado ao arbitrar o “quantum” indenizatório.

Dos honorários  sucumbenciais  devidos  à  Sra.  Tânia  Regina  Ferreira
Lopes

Numa  análise  perfunctória,  poder-se-ia
concluir que tendo o autor da demanda, ora apelado, ingressado com ação
contra a apelante (loja de revenda de veículos) e contra a Sra. Tânia Regina
(antiga proprietária cujo nome constava no documento) ao autor, ora apelado,
caberiam os ônus sucumbenciais devidos à Sra. Tânia Regina pela inclusão
indevida na lide.

Contudo, deve-se observar que o princípio
da causalidade, que trata da verba honorária, reza que a mesma é imputável
àquele que deu causa à ação proposta.

Do exame dos  autos,  vê-se  com clareza
solar que a empresa apelante, ao não prestar as informações adequadas e
suficientes acerca da documentação do veículo, levou o apelado a propor a
presente ação contra, inclusive, a Sra. Tânia Regina, cujo nome figurou na
cadeia de proprietários do veículo em testilha.

Não  é  outro  o  escólio  da  jurisprudência
pátria, senão veja-se.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO
CONTRATUAL.  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.  PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA.  MITIGAÇÃO.  PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.  1.  A  condenação  em  custas
processuais  e  honorários  advocatícios  rege-se,  em
regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que
é consequência imposta à parte vencida e independe de
qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que
se trata de norma que tem por destinatário o próprio
Juiz. 2. O princípio da causalidade não se contrapõe ao
princípio da  sucumbência,  mas  sim  o  mitiga  em
ocasiões  nas  quais  a  aplicação  pura  e  simples  deste
causaria uma situação de injustiça. 3. Em respeito ao
princípio da  causalidade,  aquele  que  der  causa  ao
ajuizamento  da  ação  responde  pelos  ônus  da
sucumbência, devendo arcar com as custas processuais
e  honorários  de  advogado.  4.  Apelação  conhecida  e
provida.  (TJ-DF  -  Apelação  Cível  APC
20130110194730  -  Data  de  publicação:
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29/05/2015). (grifei).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO.  APELAÇÃO.
EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA.  PENHORA  INDEVIDA  DE
AUTOMÓVEL. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE  DO  VEÍCULO.  AUSÊNCIA.
RESISTÊNCIA  À  PRETENSÃO  DO  TERCEIRO
EMBARGANTE.  AUSÊNCIA.  PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE  DO  EMBARGANTE  PELOS
ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.  Sucumbência.  Ônus.  "A
jurisprudência  desta  Corte  orienta  que  o  autor  dos
embargos de terceiro, ainda que vencedor na demanda,
deve arcar com os honorários advocatícios se deixou de
registrar  a  transferência  do  bem  e  se  não  houve
resistência  ao  pedido  pelo  embargado.  Aplicação  da
Súmula 303 /STJ ao caso." 1 Recurso provido. (TJ-PR -
8600415  PR  860041-5  -  Data  de  publicação:
30/05/2012). (grifei).

No mesmo sentido,

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO.  APELAÇÃO.
MÚTUO IMOBILIÁRIO.  SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
INSTRUMENTO  PARTICULAR  DE  VENDA  E
COMPRA DE BEM IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM
GARANTIA  HIPOTECÁRIA  E  OUTRAS  AVENÇAS.
MATÉRIDA DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO
REVISIONAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  EXEGESE  DO  ART.
267 , V , DO CPC . PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
E  PRINCÍPIO DA  CAUSALIDADE.  INVERSÃO DO
ÔNUS.  Princípio da  sucumbência.  Tramitando
concomitantemente, em juízos diversos, ação revisional
e  embargos  do  devedor  tendo  por  objeto  o  mesmo
contrato  e  matéria  controvertida,  resta  prejudicada a
análise dos embargos quando na revisional é proferido
o julgamento com trânsito em julgado, incumbindo-se,
pelo  princípio da  causalidade,  ao  embargante  a
responsabilidade pelo ônus da  sucumbência.  Recurso
de apelação provido. (TJ-PR - 9306627 PR 930662-7 -
Data de publicação: 15/08/2012). (grifei).

Por  tudo  o  que  foi  exposto,   NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto,  mantendo “in totum”
a sentença recorrida. 

É como voto.
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Apelação Cível nº 0005955-97.2014.815.0011

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição
a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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, 21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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