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- Configura inovação recursal  o pedido de devolução
em dobro da quantia fixada a título de danos materiais,
quando  tal  questão  foi  formulada,  tão  somente,  por
ocasião da apresentação das razões da Apelação Cível
interposta pelo Autor/Apelante.

-  Não se desconhece que para a configuração do
dano moral, em alguns casos, releva-se a exigência
de  provas,  porque  são  fatos  notórios  que
praticamente sempre provocam dor. Todavia, não se
pode olvidar que o dano moral reserva-se para os
casos em que ocorra efetiva ofensa à dignidade do
ser  humano,  situação  inexistente  na  presente
hipótese,  eis  que  o  retardamento  na  entrega  da
motocicleta não mudou para pior o conceito de quem
tinha o  direito  de  utilizar  o  veículo,  tampouco,  lhe
gerou constrangimentos insuperáveis a ponto de ter
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diminuído  ou  suprimido  seu  conceito  no  convívio
social.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível,  nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 176.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião Rodrigues

de  Melo,  inconformado  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face da Administradora

de Consórcio Nacional Honda Ltda., na qual a Magistrada da Vara Única da

Comarca de Sumé julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a

Promovida ao pagamento  de R$ 3.124,00 (três  mil,  cento  e  vinte  e  quatro

reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou que apesar de

a  Juíza  “a  quo”  haver  reconhecida  a  má-fé  do  preposto  do  Promovido,

condenou-o apenas ao pagamento dos danos materiais. Ao final, pugnou pela

reforma parcial da Sentença para impor ao Consórcio Honda o pagamento em

dobro  da  quantia  indevidamente  cobrada,  além  do  reconhecimento  de

ocorrência de danos morais (fls. 151/155).

Devidamente  intimado,  o  Promovido  apresentou  as

Contrarrazões (fls. 156/162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 169/170).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, visando

orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal referente à

aplicação da regra do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou

Enunciados Administrativos balizando a matéria.
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Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

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  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a Decisão Recorrida e o Recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, de logo, verifico que o Juiz “a quo”, acolheu em parte

o pedido para condenar o Promovido ao pagamento da indenização material

pleiteada, deixando, no entanto, de impor a condenação pelos danos morais. 

Dessa forma, tendo em vista a ausência de Recurso manejado pela

Demandada, tenho que, em face do princípio tantum devolutum, quantum apellatum,

o mérito recursal ficou restrito à análise de saber se é ou não devida a indenização

por abalo moral, bem como a devolução em dobro da quantia fixada a título de danos

materiais.

Pois bem. No que se refere ao pedido de devolução em dobro da

quantia fixada a título de danos materiais, atento ao que consta da petição inicial,

verifico que tal pedido não foi ali requerido, de modo que a sua formulação, em sede

de razões de Apelação, configura inovação recursal.

Assim sendo, deixo de conhecer e de analisar o pedido de repetição

em dobro do valor fixado na Sentença como indenização material.

Partindo para a questão da indenização por danos morais, apesar

de o Promovente haver feito dois pagamentos de lance para a aquisição da

motocicleta, é certo que lhe foi feita a entrega do bem, ainda que em momento

posterior àquele esperado. 

Nessa senda, não se desconhece que para a configuração do

dano moral,  em alguns casos, releva-se a exigência de provas,  porque são

fatos notórios que praticamente sempre provocam dor. 
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Todavia, não se pode olvidar que o dano moral reserva-se para

os casos em que ocorra efetiva ofensa à dignidade do ser humano, situação,

no meu entender, inexistente na presente hipótese, eis que o retardamento na

entrega da motocicleta não mudou para pior o conceito de quem tinha o direito

de  utilizar  o  veículo,  tampouco,  lhe  gerou  constrangimentos  insuperáveis  a

ponto de ter diminuído ou suprimido seu conceito no convívio social.

Assim,  não há prova de que o Apelante tenha passado por

constrangimentos, de que tenha ficado de algum modo embaraçado em suas

atividades profissionais pela não utilização imediata da moto, ou de que tenha

passado por algum tipo de sofrimento que se produziu nos autos, de modo que

não faz jus ao recebimento de indenização por dano moral. 

Sobre  o  tema,  vale  citar  a  lição  de  Sérgio  Cavalieri  Filho

explica: 

“O  dano  deve  ser  de  tal  modo  grave  que  justifique  a
concessão  de  uma  satisfação  de  ordem pecuniária  ao
lesado.  Nessa linha de princípio,  só deve ser  reputado
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.  Se  assim  não  se  entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais  em  busca  de  indenizações  pelos  mais  triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 97-98). 

Desse modo, não há que se falar em indenização por danos

morais quando não se extrai do fato efetivo potencial danoso à esfera moral da

vítima, mas mero dissabor temporário.

Ressalte-se que o primeiro pagamento de lance foi feito a ex-

preposto  do  Promovido,  pessoa  que  vinha  aplicando  golpes  na  região  de

Sumé, de maneira tal que a empresa também pode ser considerada vítima da

atuação desonesta do seu antigo funcionário.
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Ademais, cabia ao Autor, nos termos do então vigente artigo

333, inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto à existência de constitutivo do

seu direito.

Dessa  forma,  ausente  o  dano  e,  via  de  consequência,  a

inexistência  da  relação  de  causalidade,  DESPROVEJO a  Apelação  Cível

interposta.

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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