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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO. POSTERIOR PERMUTA. APREENSÃO
DO BEM POR ADULTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE
CHASSI.  EXISTÊNCIA  DE  VÍCIO  OCULTO  NO
VEÍCULO.  DESFAZIMENTO  DA  TROCA.
DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  DESPENDIDO  PARA
AQUISIÇÃO  DO  CARRO  E  ALUGUEL
COMPROVADO  DE  UM  VEÍCULO.  DANO
MATERIAL REFERENTE  A VALOR DADO  A MAIS,
NÃO COMPROVADO, E LUCROS CESSANTES NÃO
DEMONSTRADOS. DANO MORAL INOCORRENTE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
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-  A  jurisprudência  pátria  se  orienta  no  sentido  de
considerar  que,  em se  tratando  de  danos  emergentes
(dano  positivo)  e  lucros  cessantes  (dano  negativo),
ambos “exigem efetiva comprovação, não se admitindo
indenização  em  caráter  hipotético,  ou  presumido,
dissociada  da  realidade efetivamente  provada” (REsp
1.347.136/DF,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  11/12/2013,  DJe  de
7/3/2014).

- A hipótese de desfazimento de permuta, em razão de
apreensão  de  veículo  por  adulteração  de  chassi,  não
caracteriza o chamado dano moral puro, que independe
de comprovação, sendo necessária a demonstração nos
autos  de  que os  problemas  enfrentados  em razão  do
desfazimento do negócio  tenham causado prejuízos  à
imagem e à honra dos autores.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em NEGAR PROVIMENTO AO
APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível contra  a  sentença  de  fls.
187/192  que,  em  sede  de  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais,  ajuizada  por João  Brilhante  Trigueiro e  Jocenildo  Trigueiro
Brilhante em face de Inácio Mendes de Araújo e José Cândido Gonçalves,
julgou  procedentes  em  parte  os  pedidos  iniciais,  para  condenar  os
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promovidos  solidariamente,  a  pagar  aos  autores,  a  título  de  danos
materiais,  a  quantia  de R$37.000,00 (trinta  e  sete  mil  reais),  referente  ao
desembolso com a compra do veículo e aluguel do carro.

Os  autores  narraram  que  adquiriram  do  primeiro
promovido,  no início  de 2009,  uma caminhoneta  Custom,  cor  vermelha,
placa KHI 1470/PE, chassi 9BG244QNHGC007022 1986/1987, para atividade
profissional no comércio de redes, entregando, para tanto, uma Honda Biz
ano  2007  e  assunção  do  financiamento  do  veículo,  pelo  segundo  autor,
totalizando R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alegaram  que  após  a  quitação  do  financiamento,
procederam à troca da Custom por uma D-20, ano 1996, entregando a mais
a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Em setembro de 2009, tomaram
conhecimento de que a Custom havia sido apreendida, sob suspeita de ser
roubada, tendo que ser desfeita a negociação, sem que tenham conseguido
reaver os R$10.000,00 (dez mil reais) repassados.

Pugnaram pelos danos materiais referentes ao aluguel
de um automóvel, no valor de R$1.000,00 (mil reais) mensais (R$22.000,00
no total),  lucros  cessantes,  correspondentes  a  R$700,00  (setecentos  reais)
mensais  (R$15.400,00  no  total),  e  o  valor  atualizado  do  veículo
(R$25.000,00), além dos danos morais a serem arbitrados.

Na  sentença  guerreada,  a  magistrada  entendeu
procedente  o  pleito  de  restituição  da  quantia  desembolsada  pelo  carro
(R$25.000,00);  não  comprovados  os  danos  materiais  referentes  aos
R$10.000,00  (dez  mil  reais)  entregues;  comprovados  apenas  R$12.000,00
(doze mil  reais)  de aluguel  de  um veículo;  não demonstrados  os  lucros
cessantes, e não ocorrentes danos morais, na espécie.

Nas razões  do apelo,  fls.  195/199v,  os  autores  alegam
que têm direito de serem ressarcidos dos R$10.000,00 (dez mil reais) dados
quando do repasse do veículo apreendido; dos lucros cessantes,  e que o
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dano moral é inconteste, pois o seu veículo foi apreendido com suspeita de
ser roubado, e passaram por investigação policial, em razão da conduta dos
réus.

Não houve contrarrazões, fls. 203.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
209/211).

É o relatório

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

Tem-se dos autos que os autores adquiriram um veículo
aos promovidos e, posteriormente, transacionaram a troca desse bem com
terceiro,  no  entanto,  foi  ele  apreendido  por  suspeita  de  adulteração  do
chassi, fato que levou ao desfazimento da troca.

Alegam prejuízos de ordem material, referentes ao valor
pago pelo carro (R$25.000,00),  quantia entregue no ato da troca do bem
(R$10.000,00),  aluguel  de  um  veículo  (R$22.000,00),  lucros  cessantes
(R$15.400,00), e danos morais a serem arbitrados. 

Analisando  detidamente  aos  autos,  constata-se  que  o
carro foi apreendido e encontra-se na Polinter/PI desde o ano de 2009, por
adulteração e transplantes e rebatimento de caracteres (chassi),  conforme
documento de fls. 155.

Assim sendo, é inconteste que o bem foi vendido aos
autores com chassi adulterado.
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A rescisão do contrato de permuta,  com o retorno do
veículo aos autores -  status quo ante, nos termos do pedido inicial, decorre
da constatação de vício redibitório – adulteração do chassi.

Nesse contexto, quanto aos danos morais, cito a lição de
Sérgio Cavalieri Filho1: 

“{...} só deve ser reputado 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.  Se  assim  não  se  entender,  acabaremos  por
banalizar  o  dano  moral,  ensejando  ações  judiciais  em  busca  de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento
e humilhação são consequência, e não causa.” 

A hipótese dos autos não caracteriza o chamado dano

moral  puro,  que  independe  de  comprovação.  Nesta  senda,  necessária  a

demonstração efetiva nos autos que os problemas enfrentados em razão do

desfazimento do negócio tenham causado prejuízos à imagem e à honra, o

que não restou demonstrado.

Ademais,  o mero desfazimento do negócio,  por si  só,

não gera prejuízo de tal natureza, mesmo porque os autores poderiam ter

evitado  os  danos  reclamados,  caso  tivessem certificado as  condições  do

automóvel antes da troca. Ainda, ficaram na posse do veículo por algum

tempo, sem procederem à transferência da propriedade registral.

1  In Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed., Malheiros: SP, 2004, p. 80.
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Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.

TRÂNSITO.  VEÍCULO.  SUSPEITA  DE  ADULTERAÇÃO  DO

NÚMERO  DO  CHASSI.  COMPRA  E  VENDA.  RESCISÃO

CONTRATUAL.  DANO  MORAL  NÃO  DEMONSTRADO.

Ausente comprovação do alegado abalo moral sofrido, cujo ônus

recai  sobre  a  parte  autora.  Art.  333,  inciso  I,  do  Código  de

Processo  Civil  de  1973.  Precedentes.  Negado  seguimento  ao

recurso. (Apelação Cível Nº 70066525387, Terceira Câmara Cível,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em

20/03/2017). 

No que se refere ao ressarcimento dos R$10.000,00 (dez
mil reais) - dados quando do repasse do veículo apreendido, e os lucros
cessantes, também não merece reforma a sentença, pois inexistem nos autos
prova da aludida permuta. Sequer há um recibo que mencione a quantia,
ou qualquer documento idôneo.

Os  lucros  cessantes,  por seu turno,  demandam prova
cabal, não sendo admissível prejuízo ficto.

Os  autores  dizem  que  auferiam  renda  média  de
R$700,00 (setecentos reais) por mês, com o veículo, mas não demonstraram
que o labor, com a utilização de carro de aluguel, impediram-nos de auferir
a mesma renda.

Com efeito, não é crível que o desfazimento da permuta
tenha gerado prejuízo de renda,  pois  os próprios autores pretendiam se
desfazer do veículo.
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Acerca  do  dano  material  e  lucros  cessantes,  eis  a
jurisprudência:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO

ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.

DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE

COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  REEXAME  FÁTICO-

PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7/STJ.  LUCROS

CESSANTES.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  A jurisprudência

desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se

tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes

(dano  negativo),  ambos  "exigem  efetiva  comprovação,  não  se

admitindo  indenização  em  caráter  hipotético,  ou  presumido,

dissociada  da  realidade  efetivamente  provada"  (REsp

1.347.136/DF,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  PRIMEIRA

SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2.

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais

não foram comprovados e que os documentos apresentados não

são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto,

afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado

pelas  instâncias  ordinárias,  tendo  em  vista  a  necessidade  de

reexame  do  suporte  fático-probatório  dos  autos,  a  atrair  a

incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que

se nega provimento. (AgRg no AREsp 645.243/DF, Rel. Ministro

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe

05/10/2015)

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de
abril  de  2018,  conforme certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides (Presidente),  dele participando, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  Convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
Convocado.

Gabinete  no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  12  de  abril
de 2018.

    Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
                         J u i z  C o n v o c a d o
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