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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  VEÍCULO
ABALROADO.  CARRO  LEVADO  À  OFICINA
AUTORIZADA.  FALHAS  GROSSEIRAS  DE
PINTURA E FUNILARIA. SUCESSIVAS VOLTAS À
CONCESSIONÁRIA.  MÁ  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  INDENIZAÇÃO  MORAL  DEVIDA.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
REALIZAÇÃO  DE  VENDA DO  BEM.  FALTA  DE
PROVAS DA CAUSA DE DESVALORIZAÇÃO DO
VEÍCULO.  REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO  PELOS
DANOS MATERIAIS.  DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
PAGA  A  TÍTULO  DE  FRANQUIA  DO  SEGURO.
PROVIMENTO PARCIAL. 

- Privar o consumidor do uso normal, obrigando-o a
se deslocar, por diversas vezes, à Oficina Autorizada
para solucionar  defeitos no veículo,  sem resultado
produtivo,  traduz  inadimplência  que  obriga  o
responsável a indenizar os danos morais. Não seria
difícil  para  a  empresa,  como  Oficina  Autorizada,
promover  o  correto  serviço  de  reparo,  o  que
certamente  evitaria  a  onerosa  demanda  judicial  e
traria  a  satisfação  do  cliente  com  o  serviço.  Não
bastasse  isso,  o  art.  14  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor  (CDC)  dispõe  que  o  fornecedor  de
serviço responde, de forma objetiva, pela reparação
de todos os danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços.
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- A  reparação  material  deve  ser  devidamente
comprovada, de modo que não se pode afirmar que
o  decréscimo  de  valoração  do  automóvel  se  deu
unicamente pelo serviço  prestado pela  Promovida,
sendo  lógico  admitir  que  decorreu,  principalmente,
do sinistro do qual o Autor foi vítima, pois, por mais
bem  realizado  que  sejam  esses  serviços,  um
“expert”  reconhecerá que o carro foi  batido,  o que
importará  em  perda  de  valor  de  mercado.  Não
bastasse isso, o Autor não comprovou que vendeu o
automóvel, e que tal venda teria se dado pelo valor
anunciado  na  inicial.  A  Carta  de  Avaliação  não  é
instrumento particular de compra e venda, mas sim,
como  o  próprio  nome  deixa  transparecer,  apenas
uma cotação, de modo que não serve para atestar
os prejuízos materiais efetivamente suportados pelo
Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER EM PARTE a Apelação Cível, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 156.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Capital Distribuidora

de Veículos Ltda., inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação

de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Diego Lucena de

Medeiros,  na qual  a  Juíza  da 8ª  Vara  Cível  da Comarca da Capital  julgou

parcialmente procedentes os pedidos para impor à Promovida o pagamento de

R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três

mil reais) pelos danos morais.

Em  suas  razões  recursais,  a Apelante  alegou  que  a

desvalorização do veículo da parte autora se deu em razão da colisão, e não

da qualidade dos serviços da oficina administrada pela Recorrente. No mais,

sustentou que é normal que um veículo usado e com histórico de abalroamento

sofra considerável  decréscimo de valor  de  mercado.  Por  fim,  aduziu que a

situação narrada na petição inicial não autoriza a fixação de indenização por

danos morais. Alternativamente, pugnou pela redução dos danos morais e dos

honorários advocatícios (fls. 117/128).
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Devidamente  intimado,  o  Autor/Apelado  pugnou  pelo

desprovimento do Recurso (fls. 132/141)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Apelação Cível interposta pela Promovida (fls.148/151).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, percebo que o Autor, em sua petição

inicial, aduziu que se dirigiu à oficina autorizada da Promovida com o objetivo

de  efetivar  reparos  em  um  veículo,  mas  que  os  serviços  não  foram

satisfatoriamente realizados, de modo que teve que suportar uma considerável

desvalorização no preço do automóvel.

Ora,  não  se  desconhece  que  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor assegurou as legítimas expectativas do consumidor ao adquirir um

produto  ou  serviço,  resguardando-o  dos  eventuais  vícios  de  qualidade  que

possam apresentar.

“In casu”, restou comprovado que os serviços realizados pela

Apelante/Promovida  não  foram  prestados  com  eficiência.  Conforme  se

depreende das fotos de fls. 17/25, o carro ficou com graves defeitos de pintura,

funilaria e acabamento, além do fato de que a reparação do porta-malas teve

que ser refeita por apresentar problemas de vedação, permitindo o escoamento

de água para a parte interior do veículo.

Portanto,  não se  mostra  admissível  esperar  que  um serviço

apresente  falhas  grosseiras  de  realização,  sendo  que  a  Oficina  Autorizada

teve  mais  de  uma  oportunidade  para  sanar  uma  mesma  imperfeição

apresentada no veículo.

Ora,  privar  o  consumidor  do  uso  normal,  obrigando-o  a  se

deslocar, por diversas vezes, à Oficina Autorizada para solucionar defeitos no
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veículo,  sem  resultado  produtivo,  traduz  inadimplência  que  obriga  o

responsável  a  indenizar.  Não  seria  difícil  para  a  empresa,  como  Oficina

Autorizada, promover o correto serviço de reparo, o que certamente evitaria a

onerosa demanda judicial e traria a satisfação do cliente com o serviço.

Ao revés,  a Promovida prestou um serviço de má qualidade

que não solucionou o problema, de modo que a falha na prestação de serviço é

clara e impõe a ela o dever de suportar a indenização pelos danos morais.

Não  bastasse  isso,  o  art.  14  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor (CDC) dispõe que o fornecedor de serviço responde,  de forma

objetiva, pela reparação de todos os danos causados aos consumidores por

defeitos relativos à prestação de serviços.

Dessa  forma,  estabelecido,  assim,  o  ato  ilícito  e  o  nexo  de

causalidade,  cabe à  Promovida/Apelante  o  dever  de  indenizar  pelos  danos

morais.

No tocante ao valor da indenização, tem-se que ela deve estar

informada dos princípios que a regem e que visam a prevenção e a repressão,

primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não seja tão baixa a ponto de

gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a ponto de caracterizar o

enriquecimento da parte afetada.

Portanto,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, tenho que a reparação indenizatória de R$ 3.000,00 (três mil

reais) fixada na Sentença não merece reparo. 

Entretanto,  com  relação  aos  danos  materiais  pleiteados,

entendo que a Decisão recorrida deve sofrer uma pequena corrigenda no que

diz respeito ao valor da indenização.

Em que pese o Autor haver juntado uma Carta de Avaliação (fl.

38) indicando que o veículo teria uma cotação de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil

e  quinhentos reais),  e  de as testemunhas terem declarado que o preço do

veículo  à  época era  de R$ 33.600,00 (trinta  e três mil  e  seiscentos reais),
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resultando,  assim,  numa  diferença  de  R$  11.000,00  (onze  mil  reais),  essa

circunstância  não  se  presta  para  fins  de  comprovar  os  prejuízos  materiais

efetivamente suportados pelo Recorrente.

Pelos elementos probatórios colacionados, não se pode afirmar

que o decréscimo de valoração do automóvel se deu unicamente pelo serviço

prestado pela Promovida, sendo lógico admitir que decorreu, principalmente,

do sinistro do qual  o Autor foi  vítima,  eis que, por mais bem realizado que

sejam esses serviços, um “expert” reconhecerá que o carro foi batido, o que

importará em perda de valor de mercado. 

Não  bastasse  isso,  o  Autor  não  comprovou  que  vendeu  o

automóvel,  e que tal  venda teria se dado pelo valor anunciado na inicial.  A

Carta de Avaliação (fl 38) não é instrumento particular de compra e venda, mas

sim, como o próprio nome deixa transparecer, apenas uma cotação.

Ora,  é do conhecimento de todos, que a reparação material

deve ser devidamente comprovada, não se podendo fazer juízo de presunção

sobre situação fática que efetivamente deixou de ser demonstrada, nos termos

do então vigente art. 333, I, do CPC/1973.

Assim sendo, a hipótese dos autos deve ser resolvida na seara

da inadimplência contratual, pois a Promovida/Apelante tinha o dever de bem

desempenhar  as  funções  para  as  quais  foi  contratada,  de  acordo  com  o

orçamento proposto, de modo que o Autor faz “jus” apenas à devolução da

quantia que teve a pagar a título de franquia do seguro (fl. 27) no valor de R$

1.004,00 (mil e quatro reais), eis que o restante foi assumido pela Seguradora.

Por tais razões, PROVEJO EM PARTE a Apelação Cível para

reduzir, tão somente, os danos materiais estipulados na Sentença, fixando-os

R$ 1.004,00 (mil e quatro reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da

citação, e correção monetária da publicação deste Acórdão. 
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Por fim, havendo a Autora/Apelada decaído da parte mínima do

pedido, deve a Apelante/Promovida suportar, integralmente, o pagamento das

custas e honorários advocatícios fixados na Sentença.

Todavia,  tendo  em  vista  que  essas  aludidas  verbas  foram

fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, lógico admitir,

diante da redução da indenização dos danos materiais, que o parâmetro legal

para a fixação dos honorários advocatícios deve ser revisto para considerar o

fato de que um profissional, com nível superior, não pode auferir menos de R$

1.000,00  (mil  reais)  por  um  trabalho  em  que  se  dedicou  por  cerca  de  04

(quatro) anos.

Assim sendo,  nos termos do art.  85,  §  8º,  do  CPC,  fixo  os

honorários advocatícios em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho 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, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

6


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

