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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRODUTO  ADQUIRIDO  COM  DEFEITO.
PROBLEMA  NÃO  SOLUCIONADO.  DANO
MORAL  RECONHECIDO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
PARTE  PROMOVIDA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  FORNECEDORES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 18,  CAPUT, DO CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  DANO  MORAL.  EXISTÊNCIA.  MÁ
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E  DESRESPEITO  À
DIGNIDADE  DO  CONSUMIDOR.
CARACTERIZAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
QUANTUM FIXADO.  OBSERVÂNCIA  AO
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
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-  O  art.  18,  caput,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  no que se refere à reparação de danos
decorrentes  de  vícios  no  produto  ou no  serviço,  é
claro  quanto  à  responsabilidade  solidária  dos
fornecedores.

- O dano moral materializa-se quando há violação ao
princípio da boa-fé, sobretudo quando os problemas
não  são resolvidos  e o  consumidor  fica
impossibilitado  de  usufruir  o  bem  adquirido  por
período superior ao tolerável.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Joallyson  Sales  Bezerra  de  Menezes ajuizou  a
presente Ação de Obrigação de Fazer em face da Banco BV Financeira S/A, Crédito,
Financiamento  e  Investimento  e D2  Veículos,  alegando  ter  adquirido  junto  à
segunda promovida, um veículo de marca Audi, modelo A3, no valor de R$ 31.649,00
(trinta  e  um  mil,  seiscentos  e  quarenta  e  nove  reais).  Explicou  que  a  loja  se
comprometeu a providenciar os atos necessários para a transferência do veículo junto
ao Detran. Para tanto, aduziu que além da falta de documentos, o automóvel passou
a  apresentar  problemas  de  ordem  elétrica  e  acessória.  Pediu  a  transferência  da
titularidade do bem para seu nome, bem coo a realização de conserto, sob pena de
multa, além de uma indenização de ordem moral.
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O feito tomou curso regular e a segunda promovida
restou considerada revel. Ato contínuo, o  Juiz  a quo julgou procedente, em parte, o
pedido, consignando os seguintes termos, fls. 39/42: 

Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo
procedente, em parte, o pedido e faço com base no
art. 487, I do CPC c/c art. 18 do CDC para compelir
as demandadas de negativar o nome do promovente
ou fazer a retirada, caso já tenham negativado, em
razão  do  débito  oriundo  do  financiamento  do
veículo  descrito  na  exordial,  antes  de  facultar  ao
autor as possibilidades do Incisos I e III do § 1º do
art. 18 do CDC, estabelecendo desde já multa diária
de R$ 200,00(duzentos  reais)  imitada  ao  dobro do
valor  do  financiamento,  para  a  hipótese  de
descumprimento,  bem  assim  condenar
solidariamente as demandas a pagar ao demandante
uma indenização por danos materiais na quantia de
R$ 4.177,00(quatro mil cento e setenta e sete reais),
referente ao conserto do veículo(documentos de fls.
20 e 21), com correção monetária da data da emissão
documento e juros de mora de 1%(um por cento) ao
mês estes a partir de citação.

Inconformado, o Banco BV Financeira S/A, Crédito,
Financiamento  e  Investimento interpôs  APELAÇÃO,  fls.  107/117,  aduzindo,  em
preliminar, a carência de ação. No mérito, diz haver ato ilícito por ele praticado, bem
como  que  “o  dever  reparatório  inexiste  quando  provocado  por  conduta  lícita”.
Acrescenta que agiu no exercício regular do seu direito, bem como que é da autora o
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Pede a exclusão da condenação
e, por conseguinte, a redução dos honorários advocatícios. 

Sem contrarrazões, fl. 121.
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Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, destaco que deixo de apreciar a preliminar
de carência de ação, porquanto embora tenha arguido tal prefacial, o apelante sequer
explicou onde residiria a impossibilidade jurídica do pedido, limitando-se a dizer
que “impende considerar que no vaso em tela, a mencionada viabilidade jurídica não
se faz presente”, fl. 109.

No mérito, registra-se não restar qualquer dúvida a
respeito  da  aplicação  do  Código  de  Defesa  de  Consumidor  ao  presente  caso,
porquanto as demandas/recorrentes caracterizam-se como fornecedoras de produtos
e serviços, nos moldes do art. 3º, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.078/90:

Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem
atividades  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços. 
§  1°  Produto  é  qualquer  bem,  móvel  ou  imóvel,
material ou imaterial. 
§  2º.  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no
mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,
inclusive  as  de  natureza  bancária,  financeira,  de
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista.
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Concernente  a  responsabilidade  do  fornecedor  de
produtos  e  serviços,  preceitua  a  Legislação  Consumerista  que,  diante  da
configuração de danos aos consumidores, a mesma existirá independentemente da
demonstração de culpa, senão vejamos:

Art.  12.  O  fabricante,  o  produtor,  o  construtor,
nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos  decorrentes  de  projeto,  fabricação,
construção,  montagem,  fórmulas,  manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem  como  por  informações  insuficientes  ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos 

E,

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.

Demais disso, sabe-se que, nos termos do art. 186 c/c
o art. 927, ambos do Código Civil, para que haja o dever de indenizar, imprescindível
a presença,  simultânea,  dos pressupostos  ensejadores  da responsabilidade civil,  a
saber, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente. Em
outras palavras, “De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, para
que se possa aferir se há o dever de indenizar, alguns elementos são importantes:
ação ou omissão do agente, dano sofrido pela vítima e relação de causalidade entre
ambos.” (TJPB; APL 0026783-90.2009.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 20/10/2014; Pág. 13).
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Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia, começando pela questão relativa aos danos materiais.

Pertinente  ao  dano  material,  para  ser  devido,  é
necessária a existência de prova dos prejuízos sofridos, que, por si só, seja capaz de
representar  o  quantum  devido.  Em  suma,  dano  de  ordem  patrimonial  não  se
presume, cabendo a quem alega, comprovar sua ocorrência.

Sobre  tema,  oportuno  transcrever  o  que  defende
Caio Mário da Silva Pereira:

As perdas e danos não poderão ser arbitrários. Não
pode o credor receber, a esse título, qualquer lucro
hipotético.  Somente  lhe  cabe,  com  fundamento  na
reparação, receber, como benefício de que o dano o
privou,  aquilo  que  efetivamente  decorreu  do  fato
imputável,  e  os lucros cessantes por efeito direto e
imediato  do  descumprimento  da  obrigação.  (In.
Instituições de Direito Civil, vol. II, 15ª ed., Forense,
p. 238).

Pois bem. Conforme relatado, o autor adquiriu  um
veículo  de  marca  Audi,  modelo  A3,  no  valor  de  R$  31.649,00  (trinta  e  um  mil,
seiscentos  e  quarenta  e  nove  reais),  sendo  que  a  concessionária  vendedora  não
cumpriu a garantia dada por 3 (três) meses, cobrando, para que realizasse um serviço
mecânico, a quantia de R$ 4.177,00 (quatro mil, cento e setenta e sete reais).

Na hipótese, os documentos trazidos aos autos dão
conta  da  aquisição  do  veículo  e  dos  defeitos  apresentados.  Ademais,  como  bem
registrou  o  magistrado  de  primeiro  grau,  “o  promovente  é  um  trabalhador
autônomo, que teve toda sua vida abalada em razão da má prestação de serviços das
demandadas, devidamente comprovado em juízo”, fl. 103.

Sendo assim, entendo ter agido com acerto o Juiz  a
quo no que se refere à condenação solidária das promovidas ao pagamento de R$
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4.177,00 (quatro mil, cento e setenta e sete reais) a título de danos materiais, quantum
equivalente à revisão e conserto do bem.

No  tocante  ao  dano  moral,  tem-se  que,  após  a
vigência  da  Carta  Constituição de 1988,  sucumbiu de  vez  a  controvérsia  que até
então  havia  acerca  da  existência  do  dano  moral  puro,  desligado  de  qualquer
repercussão material,  sendo  entendido como o  desconforto  ou a  dor  advinda de
conduta ilícita.

A reparação por danos morais deve, portanto, advir
de  ato  que,  pela  carga  de  ilicitude  ou  injustiça  trazida,  provoque  indubitável
violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo ou
ideal. Nessas condições, a indenização encontra amparo jurídico no direito pátrio,
especialmente no art.  5o,  V e X, da Constituição Federal, e no art.  186, do Código
Civil. 

Na  hipótese  telada,  conforme  já  relatado,  o  autor
busca ser ressarcido pelos danos morais decorrentes da não transferência do veículo
e da não reparação dos defeitos apresentados após a compra.

Sobre a matéria discutida nos autos, o entendimento
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  no  sentido  de  que  “Configura  dano  moral,
suscetível  de  indenização,  quando  o  consumidor  de  veículo  zero  quilômetro
necessita  retornar  à  concessionária  por  diversas  vezes  para  reparo  de  defeitos
apresentados no veículo adquirido.” (STJ; AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015).

Diversos  são  os  precedentes  da Corte Superior  em
igual sentido, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  DIVERSOS  DEFEITOS  EM
VEÍCULO  NOVO.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO.  VALOR  ARBITRADO
PROPORCIONAL  AO  DANO.  RECURSO  NÃO
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PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por
dano moral  quando o  consumidor  de  veículo  zero
quilômetro  necessita  retornar  à  concessionária  por
diversas vezes para reparo de defeitos apresentados
no  veículo  adquirido.  2.  No  caso,  o  Tribunal  de
origem, à luz dos princípios da livre apreciação da
prova e do livre convencimento motivado, bem como
mediante  análise  soberana  do  contexto  fático-
probatório  dos  autos,  entendeu  estarem  presentes
elementos que caracterizem a indenização por danos
morais, considerando o tempo decorrido de mais de
três  anos  para  a  resolução  do  problema.  3.  O
montante arbitrado a título de dano moral no valor
de  R$  8.000,00  não  foi  exorbitante  nem
desproporcional aos danos sofridos pela agravada. 4.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
453.644/PR,  Rel.  Ministro  Raul  Araújo,  Quarta
Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015).

Cumpre  evidenciar  que,  diante  da  incidência  da
norma consumerista à hipótese, em apreço, é cabível a aplicação da regra constante
do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório,
significa  dizer,  é  possível  a  facilitação  da  defesa  dos  direitos  do  consumidor,
inclusive, com a inversão do ônus da prova.

De outra sorte, oportuno esclarecer que a inversão do
ônus da prova em favor da parte hipossuficiente não a desobriga de atender à regra
disposta  no  art.  333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  já  que  parte
promovente/consumidora deve demonstrar, de maneira razoável, a verossimilhança
das suas alegações. 

Nessa ordem de ideias, entendo que a parte autora
comprovou, conforme exigência do art. 333, I, do Código de Processo Civil, o fato
constitutivo  do  seu  direito,  cabendo  às  rés,  portanto,  a  demonstração  de  fato
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extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado, o que não se verifica na
espécie.

De bom alvitre, julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
ZERO  QUILÔMETRO  QUE  APRESENTOU
PROBLEMAS DESDE O PRIMEIRO MOMENTO DA
COMPRA.  FRUSTRAÇÃO  DE  EXPECTATIVA.
INCOMPATIBILIDADE  COM  O  ESTADO  DE
NOVO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO. AUTOR
PORTADOR  DE  DEFICIÊNCIA.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DOS
TRIBUNAIS PÁTRIOS.  PRUDENTE FIXAÇÃO DA
VERBA  DECORRENTE  DA  OFENSA
PSICOLÓGICA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
MINORAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Se  o  veículo
zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses
de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes
de  reduzir  substancialmente  a  utilidade  e  a
segurança  do  bem,  terá  o  consumidor  direito  à
reparação por danos morais, ainda que o fornecedor
tenha  solucionado  os  vícios  do  produto  no  prazo
legal.  O  abalo  psicológico,  no  presente  caso,  resta
caracterizado  pela  justa  expectativa  criada  na
aquisição  de  carro  novo  em  concessionária
autorizada,  que  fora  violada  pelos  defeitos  de
fabricação  que  implicaram  na  impossibilidade  de
utilização do veículo, por considerável período, após
a compra. (TJPB; AC 200.2010.045517-5/001; Primeira
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Ricardo
Porto; DJPB 22/11/2012; Pág. 7).
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No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe. Significa dizer, “A indenização por dano moral
deve proporcionar ao lesado satisfação em justa medida, de modo que produza
impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem
significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC  0002866-
37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças
Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
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RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - sublinhei.

Desse modo, considerando a gravidade dos defeitos
apresentados  pelo  veículo  adquirido  e  a  má  prestação  dos  serviços  ofertados,
entendo  que  o  valor  arbitrado  em  primeiro  grau  a  título  de  danos  morais  em
desfavor  das  promovidas,  qual  seja,  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),  encontra-se  em
conformidade com o critério da razoabilidade. 

Ademais,  considero  o  montante  indenizatório
suficiente para compensar o inconveniente sofrido, funcionando, ainda,  como um
fator de desestímulo à reiteração das condutas ora analisadas, pois fará com que as
promovidas adotem medidas para evitar a repetição de atos dessa natureza. 

Por  tais  razões  a  sentença  deve  ser  mantida,  em
todos os seus termos. 

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO À
APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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