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PRELIMINAR.  ADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO
ADESIVO.  QUESTIONAMENTO  SOBRE  POSSÍVEL
DEPRECIAÇÃO  DO  AUTOMÓVEL.  BEM
COMPONENTE  DOS  ELEMENTOS  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  AUSÊNCIA.
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.

O  automóvel  faz  parte  do  negócio  jurídico  celebrado
entre as partes,  e a  possível  depreciação compõe uma
das possíveis lesões relacionadas à rescisão do contrato,
inocorrendo a configuração da inovação recursal.
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APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO
DECORRENTE  DA  RESCISÃO  DO  CONTRATO.
PARCELA DE PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE
TRANSFERÊNCIA  DE  TITULARIDADE  DA
PROPRIEDADE DE 20.000 (VINTE MIL) PACOTES DE
REFRIGERANTES.  RESTITUIÇÃO  DAS  PARTES  AO
ESTADO INICIAL.  LEGITIMIDADE DA PRESTAÇÃO
CONSTITUÍDA NA SENTENÇA. DEPRECIAÇÃO DO
AUTOMÓVEL.  DEMONSTRAÇÃO.  AUSÊNCIA.
DANO  MORAL.  SIMPLES  DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL SEM  OUTROS  DESDOBRAMENTOS.
DESPROVIMENTO.

Demonstrada  a  transferência  da  titularidade  da
propriedade dos refrigerantes, como forma de parte do
pagamento do contrato de compra e venda, a rescisão
do negócio jurídico impõe a conversão da indenização
de perdas e danos.

O autor  detém  o  ônus  de  demonstrar  efetivamente  a
extensão  da  redução  patrimonial  decorrente  da
depreciação do bem, e esta circunstância fática não está
retratada no caso concreto.

A inobservância  do conteúdo de  cláusulas  contratuais
pode  gerar  possíveis  frustrações,  e  não  é  elemento
suficiente para produzir dano na esfera extrapatrimonial
do indivíduo ante  a imprevisibilidade componente de
qualquer negócio jurídico.

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

A  C  O  R  D  A a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao apelo e ao recurso adesivo.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  e  recurso  adesivo  interpostos,
respectivamente,  por  Alírio  Claudino  de  Pontes,  Andreia  Coutinho  de
Pontes  e  Bartolomeu  de  Medeiros  Guedes  Júnior contra  sentença
prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização.

O Juízo  a quo julgou procedentes em parte os pedidos
nos seguintes temas:

ISTO  POSTO  e  mais  do  que  dos  autos  consta,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os  pedidos  formulados  na
inicial,  para  determinar  a  rescisão  do  contrato  entre  o  autor  e
promovidos,  e  condenar  os  demandados  a  devolver  ao  autor  a
quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com juros a partir
da  citação  e  correção  monetária  da  data  do  recebimento  dos
refrigerantes (30.07.2001 – fls. 325).

Os  apelantes  sustentam  que  não  receberam  os  20.000
(vinte  mil)  pacotes  de  refrigerantes,  afirmando  que  a  sentença  está
incongruente no tocante às circunstâncias relacionadas à entrega do produto
e à legitimidade das notas fiscais.

Pugnam  pelo  provimento  do  apelo  para  julgar
improcedente o pleito pertinente à restituição da quantia de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais).

Contrarrazões,  f.  381/384,  pleiteando o  desprovimento
do  apelo  ante  a  demonstração  da  transferência  da  titularidade  dos
refrigerantes.

O  recorrente  adesivo  assevera  que  faz  jus  ao
recebimento de danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
decorrentes da depreciação do automóvel BMW, que compôs o pagamento
do valor da compra do imóvel e foi devolvido pelos demandados após o
ajuizamento desta demanda.

Sustenta  que  está  caracterizada  a  lesão  na  órbita  da
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esfera extrapatrimonial  por deixar de desfrutar a propriedade do imóvel
objeto do contrato ante o comportamento do recorrido.

Pede o provimento do recurso adesivo para condenar os
demandados ao pagamento de indenização por danos material e moral.

Os recorridos, preliminarmente, sustentam que o pleito
concernente à depreciação do automóvel não compõe o objeto da demanda,
motivo pelo qual está caracterizada a inadmissão desse ponto do recurso
adesivo.

Afirmam  que  o  dano  moral  não  está  caracterizado,
razão por que pede o desprovimento do recurso adesivo.

Cota ministerial sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora

1 – Admissibilidade do recurso adesivo

Afirmam  os  recorridos  que  o  pedido  relacionado  à
indenização  decorrente  da  depreciação  do  automóvel  BMW  não  está
inserido na petição inicial, razão por que está configurada a hipótese de não
conhecimento de parcela do recurso adesivo.

O contexto da exordial revela que a discussão dos autos
versa  sobre  o  possível  descumprimento  do  contrato  celebrado  entre  as
partes relativo à compra e venda do imóvel situado na Rua Manoel Torres
n°  205,  nº  04,  desmembrado do galpão  da antiga fábrica  da  COMTEPA,
pleiteando:

d) ao final  seja julgada inteiramente PROCEDENTE a demanda
para declarar rescindido o Contrato Particular de Compra e Venda,
bem como condenar o promovido a restituir os valores pagos de
R$ 243.597,00 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e noventa
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e sete reais), com juros e correção monetária, e também condená-lo
ao  pagamento  de  uma  indenização  a  ser  arbitrada  por  V.  Exa.
pelos danos morais ocasionados.

As  partes  pactuaram  o  pagamento  do  contrato  da
seguinte forma:

III – PREÇO 

Pelo  presente  e  na  melhor  forma  de  direito  os  Promitentes
Vendedores  têm  ajustado  vender  e  o  Promissário  Comprador
comprar o imóvel acima caracterizado, pelo preço certo e ajustado
de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil  reais),  que será pago da
seguinte forma:

a)  01  (um  automóvel  BMW,  ano  modelo  2002,  no  valor  de  R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais);

b) 10 (dez) parcelas iguais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
através de cheques, sendo o primeiro com vencimento no dia 30 de
setembro  de  2007,  e  os  demais  no  mesmo  dia  nos  meses
subsequentes;

c)  20.000  (vinte  mil)  pacotes  com  06  (seis)  unidades  de
refrigerantes 2 (litros) da marca Beijo, sabores variados, no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os  elementos  delineados  em  epígrafe  retratam  que  o
pleito  concernente  à  depreciação  do  automóvel  está  inserido  na  petição
inicial.

Isso porque o demandante pede a rescisão do contrato e
a restituição do valor pago, e este abrange o  quantum total do automóvel
utilizado como forma de pagamento.

Portanto,  inexiste  inovação  recursal,  conforme
sustentado pelos promovidos, ora recorridos, impondo a análise do tema
sob a ótica da depreciação do automóvel.

Em  face  do  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR de
inadmissão em parte do recurso adesivo.

2 – Mérito
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As  pretensões  recursais  serão  apreciadas  no  mesmo
contexto por se relacionarem a possíveis lesões decorrentes do contrato de
compromisso de compra e venda celebrado entre as partes.

A  sentença  foi  prolatada  no  sentido  de  julgar
procedentes  em parte  os  pedidos para rescindir o contrato  e condenar o
demandado  ao  pagamento  de  R$  110.000.00  (cento  e  dez  mil  reais)
relacionados  à  restituição  do  valor  correspondente  aos  refrigerantes
transferidos pelo autor para os demandados.

Devolvem  os  apelantes  questionamentos  relativos  às
circunstâncias  que  norteiam  a  restituição  do  valor  adimplido  pela
transferência da titularidade dos refrigerantes.

Sustentam  os  promovidos,  ora  apelantes,  que  não
receberam  os  refrigerantes  e  houve  expedição  de  nota  fiscal  sem  o
respectivo faturamento.

O  contexto  dos  instrumentos  probatórios  insertos  na
relação  processual  revelam  que  os  refrigerantes  foram  entregues  aos
apelantes, conforme recibo inserto às f. 325.

Outrossim,  os  elementos  constantes  nas  provas
testemunhais revelam que o Sr.  Alírio recebeu os refrigerantes,  conforme
trecho que transcrevo:

TERMO  DE  ASSENTADA  DA  TESTEMUNHA  DO
PROMOVENTE

JOSÉ DINIZ (…) que os refrigerantes foram entregues diretamente
ao Sr. Alírio; que esses refrigerantes entregues eram vinculados à
compra  do  galpão,  e  não,  compra  avulsa  de  refrigerantes  para
revenda;  que  não  tem  conhecimento  de  que  o  Sr.  Alírio  tenha
adquirido  outros  refrigerantes  para  revenda,  pois  tem
conhecimento apenas dos refrigerantes referentes ao galpão; f. 301

Portanto,  está  demonstrada  a  transferência  da
titularidade dos  refrigerantes  do  autor  para  os  demandados,  impondo a
manutenção  da  sentença  no  tocante  à  restituição  da  quantia  de  R$
110.000,00 (cento e dez mil reais).
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Ultrapassada a análise da pretensão recursal delineada
no apelo, passo a enfrentar as controvérsias suscitadas no recurso adesivo
no tocante à possível indenização decorrente da depreciação do automóvel
BMW, enquanto esteve na posse dos demandados, e à configuração do dano
moral.

As  circunstâncias  traçadas  nos  autos  atestam  que
inexistem  provas  que  demonstrem  a  redução  do  valor  do  automóvel
durante o tempo em que houve transferência da posse do veículo.

Isso porque inexistem marcos temporais específicos para
delimitar o tempo em que a posse do veículo ficou sob a responsabilidade
dos promovidos. 

O  autor  detém  o  ônus  de  demonstrar  efetivamente  a
extensão da redução patrimonial decorrente da depreciação do bem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência: 

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
JULGAMENTO  PARCIALMENTE  PROCEDENTES  PARA
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 16.000,00 A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RATEIO DE
CUSTAS. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VIRTUDE DA
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  RECURSO  QUE  OBJETIVA
ACRESCENTAR  A  CONDENAÇÃO  DO  RÉU  EM  DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Os  danos  materiais  devem  ser
documentalmente  comprovados,  demonstrando,  assim,  sua
definição e certeza, para que sejam reparados, porém, não consta
nos autos  qualquer  documento que comprove  a  ocorrência  da
dita  depreciação  do  veículo,  nem  tampouco  foi  diligenciado
durante a fase de instrução probatória,  pela  parte interessada,
qualquer  perícia  para  fins  de  tal  comprovação,  o  que  retira,
assim, a certeza da existência do próprio dano material, além de
inviabilizar  qualquer  aquilatação  do  seu  valor 2.  Primeira
apelação  conhecida  e  não  provida.  APELAÇÃO  CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
TRANSTORNOS QUE EXCEDEM O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM  ARBITRADO PELO JULGADO DE ORIGEM  QUE
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RESPEITA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. 1.
Além de sobejamente caracterizado o dano moral experimentado
pela apelada, a aquilatação do valor indenizatório não merece ser
reduzido,  pois  atendeu  aos  critérios  atinentes  à  espécie,
especialmente  quanto  à  proporcionalidade  e  razoabilidade  2.
Segunda  apelação  conhecida  e  não  provida.  (Processo  nº
046593/2016 (196959/2017), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Jamil de
Miranda Gedeon Neto. DJe 10.02.2017).

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -  ACIDENTE
DE  TRÂNSITO  -  CULPA  CONCORRENTE  EVIDENCIADA  -
INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL  AO  GRAU  DE  CULPA  -
DANO  MATERIAL  -  DESVALORIZAÇÃO  DO  VEÍCULO  -
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO -  DANO  MORAL  -  NÃO
CARACTERIZAÇÃO.  1  -  Evidenciada  a  existência  de  culpa
concorrente  entre  as  partes  no  abalroamento,  tendo  em vista  o
excesso  de  velocidade  de  uma  e  a  baixa  visibilidade  de  outra,
ambas  devem  ser  responsabilizadas  pelos  danos,  devendo-se
observar  o  grau de  culpa  de  cada uma.  2  - A indenização por
depreciação do veículo exige prova efetiva de sua desvalorização.
3  -  Ausente  comprovação  da  efetiva  violação  de  quaisquer  dos
direitos da personalidade, bem como de abalo psíquico, indevida é
a  indenização  por  danos  morais.  (Apelação  Cível  nº  0741816-
02.2006.8.13.0024 (1),  15ª  Câmara Cível  do TJMG, Rel.  Claret  de
Moraes. j. 15.12.2016, Publ. 27.01.2017). 

Por  fim,  vislumbro  que  o  dano  moral  não  está
caracterizado.

O  inadimplemento  contratual,  por  si  só,  não  acarreta
dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.

A inobservância  do conteúdo de  cláusulas  contratuais
pode gerar possíveis frustrações, e não é elemento suficiente para produzir
dano  na  esfera  extrapatrimonial  do  indivíduo  ante  a  imprevisibilidade
componente de qualquer negócio jurídico.

Confira a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.  ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  VEÍCULO  AUTOMOTOR.  BAIXA
DE  GRAVAME.  DEMORA.  DANO  MORAL.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação
do recurso especial  que alega ofensa ao art.  535 do CPC e não
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demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório
ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos
embargos  de  declaração.  2.  O  inadimplemento  contratual  gera,
ordinariamente,  os  efeitos  estabelecidos  no  art.  389  do  Código
Civil,  segundo  o  qual,  "não  cumprida  a  obrigação,  responde  o
devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários
de advogado". 3.  Somente haverá indenização por danos morais
se,  além  do  descumprimento  do  contrato,  ficar  demonstrada
circunstância  especial  capaz  de  atingir  os  direitos  de
personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor. 4. O
simples  atraso  em  baixar  gravame  de  alienação  fiduciária  no
registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano
moral,  sendo indispensável  demonstrar  a presença de efetivas
consequências  que  ultrapassem  os  aborrecimentos  normais
vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha:  REsp nº
1.653.865/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  23.05.2017,  DJe  31.05.2017.  5.  Recurso
especial parcialmente conhecido e desprovido. (Recurso Especial
nº  1.599.224/RS (2016/0117871-3),  4ª  Turma do STJ,  Rel.  Antônio
Carlos Ferreira. DJe 16.08.2017).

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  MERO
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL  NÃO  ENSEJA  DANO
MORAL.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  NO
CUMPRIMENTO  DO  CONTRATO  PARA PASSAGEM  "LIVRE"
EM  PEDÁGIOS  CREDENCIADOS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE
FATOS QUE ENSEJAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SÚMULA  7/STJ.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Segundo  a
jurisprudência  do  STJ,  em  regra,  o  mero  descumprimento
contratual  não  enseja  danos  morais.  Precedentes.  2.  Mediante
análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o e.
Tribunal  de  origem  concluiu  que  não  foram  comprovadas  as
circunstâncias  por  que  passaram  os  autores  por  ocasião  do
bloqueio  da  cancela  do  pedágio  para  a  configuração  do  dano
moral. Na hipótese, é inviável rever tal conclusão, tendo em vista o
óbice da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice,
também, para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede
o  conhecimento  do  recurso  pela  alínea  "c"  do  permissivo
constitucional.  Precedentes.  4.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 784.206/RS
(2015/0240168-8),  4ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Raul  Araújo.  DJe
20.03.2017).

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMISSIBILIDADE.  DEFICIÊNCIA  NA
FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA  Nº  284/STF.
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RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE
CONTRATO.  EMPREENDIMENTO  IMOBILIÁRIO.
IMPONTUALIDADE  NA  ENTREGA  DA  OBRA.  DANOS
MORAIS. MULTA CONTRATUAL. REEXAME DO CONTRATO E
DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Incide o óbice previsto
na  Súmula  nº  284/STF  na  hipótese  em  que  a  deficiência  da
fundamentação do recurso não permitir a exata compreensão da
controvérsia.  2. O inadimplemento  de  contrato,  por  si  só,  não
acarreta  dano  moral,  que  pressupõe  ofensa  anormal  à
personalidade.  É  certo  que  a  inobservância  de  cláusulas
contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não é
suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até
porque o descumprimento de obrigações  contratuais  não  é  de
todo imprevisível. 3. Aplicam-se as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ se a
tese desenvolvida no recurso especial reclamar a interpretação de
cláusulas  de  contrato  e  a  análise  dos  elementos  probatórios
produzidos  ao  longo  da  demanda.  4.  Recurso  especial  não
conhecido. (Recurso Especial nº 1.317.003/MG (2012/0077864-6), 3ª
Turma  do  STJ,  Rel.  João  Otávio  de  Noronha.  j.  20.11.2015,  DJe
25.11.2015).

A  ausência  de  demonstração  de  aborrecimentos,
percalços e frustrações ocorridas na vida em sociedade não gera o dever de
indenizar,  ainda  que  tenham  causado  certa  dose  de  desconforto,  pois  a
reparação do dano moral  não tem como objetivo amparar  sensibilidades
afloradas ou susceptibilidades exageradas.

Portanto,  com  respaldo  na  sistemática  processual
relativa ao ônus da prova, as irresignações apresentadas pelos recorrentes
estão em descompasso em relação à dogmática jurídica vigente, impondo a
manutenção do decisum.

 
Em face do exposto,  rejeitada a preliminar, no mérito,

NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo irretocável a sentença
recorrida.

É o voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerqe).  Presente  à
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sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 06 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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