
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0022365-61.2006.815.2001 – 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
Apelante : Hugo Alexandre Espínola Mangueira
Advogado : Hélio Eloi de Galisa Júnior (OAB/PB 12.122)
01 Apelado : Ford Motor Company Brasil Ltda
Advogado : Celso de Farias Monteiro (OAB/PB 21.221 - A)
02 Apelado : Cavalcanti Primo Veículos Ltda
Advogado : Carlos Emílio Farias da Franca (OAB/PB 14.140)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO DEFEITUOSO.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  DANO
MATERIAL.  AUSÊNCIA DE  NEXO  DE  CAUSALIDADE  COM  O
FATO.  NECESSIDADE  DE  PAGAMENTO  DO  SEGURO  E
EMPLACAMENTO  INDEPENDENTE  DO  LOCAL  ONDE
ESTIVESSE  O  VEÍCULO.  ALEGAÇÃO  DE
IMPRESCINDIBILIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  CARRO  PARA
DESLOCAMENTO  ATÉ  O  TRABALHO,  ESCOLA  DA  FILHA
MENOR  E  FACULDADE  DA  ESPOSA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
DANO  MORAL  NÃO  COMPROVADO.  SITUAÇÃO  QUE  NÃO
PROVOCA  ABALO  PSÍQUICO.  MERO  ABORRECIMENTO.
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Muito  embora seja  incontroversa  a ocorrência  de  atraso na  entrega do
veículo,  não  restaram  devidamente  comprovados  quaisquer  danos
ocorridos ao autor, tampouco danos morais. Indenização indevida. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Hugo  Alexandre  Espínola
Mangueira contra sentença de fls. 938/939 prolatada pelo Juízo da   10ª Vara Cível da Comarca
da Capital  que, nos autos da  Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais  ajuizada pelo
apelante em desfavor  da Ford Motor Company Brasil  Ltda e  outro,  julgou improcedente  o
pedido.



Em suas razões recursais (fls. 943/952), o apelante alega que o Juiz a quo se
equivocou ao não vislumbrar diante  da prova amealhada que os danos sofridos pela recorrente
decorreram dos constrangimentos sofridos durante o período de 38 dias que seu carro permaneceu
na concessionária para reparo. Pugnou, ao final, pela integral reforma da sentença hostilizada para
julgar procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões  pelos  apelados  às  fls.  977/996  e  998/1003,  aduzindo  a
primeira apelada a prejudicial de mérito da coisa julgada.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 1.014)

É o relatório. VOTO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA COISA JULGADA

Argumenta  a  primeira  apelada  que  a  parte  recorrente  já  havia  ajuizado
demanda  com  mesmo  objeto,  causa  de  pedir  e  partes,  se  não  dizer  idênticas,  pugnando  pela
indenização  pelo  dano  moral  sofrido,  cuja  sentença  de  procedência  já  transitou  em  julgado,
operando-se a coisa julgada em relação ao pedido de indenização por dano moral. 

Pois bem. Em que pese a semelhança do fato jurídico ocorrido em ambas as
demandas, qual seja o defeito existente no veículo novo adquirido pelo promovido, numa análise
depurada das petições iniciais (fls. 02/13 e 654/674) verifica-se que as causas de pedir são distintas. 

Na demanda instaurada na 5ª Vara Cível, cuja sentença julgou procedente o
pedido, a causa de pedir resumia-se a frustração decorrente da não fruição do veículo zero adquirido
pelo promovente. Por sua vez, a causa de pedir  desta demanda remete-se aos constrangimentos
sofridos  pela  falta  do  veículo  no  período  de  38  dias  em  que  este  estava  sob  reparo  na
concessionária. 

Assim, faz-se necessária a identidade entre partes, causa de pedir e pedido
para que se opere o instituto da coisa julgada, o que no caso não ocorreu.

Logo, rejeito a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

O promovente alega que em face dos defeitos apresentados, deu entrada na
concessionária promovida para reparo do seu veículo, sendo que o automóvel ali permaneceu por
38 dias. Como este era seu único meio de transporte e a distância que percorria diariamente entre a
sua  residência,  trabalho,  escola  da  filha  e  faculdade  da  esposa,  era  considerável  e,  ainda,
considerando que o Bairro onde morava (Intermares) há época do ocorrido era muito esquisito,
sofreu  aborrecimentos  e  constrangimentos  que  lhe  causaram  dano  moral  indenizável.  Pugnou,
ainda, pelo ressarcimento a título de dano material do seguro e emplacamento do veículo, relativos
ao período que permaneceu para reparo.

O Juízo de primeiro grau, entendeu descabido o ressarcimento pelo suposto
dano material, uma vez que os valores dispendidos pelo promovente a título de seguro, bem como o
emplacamento do veículo, seriam pagos independente da localidade que o veículo se encontrava.
Quanto ao dano moral, verificou que este não restou provado pelo promovente e que a situação
vivida não passou de mero aborrecimento. Por tais motivos, julgou improcedente o pedido.



Pois bem. Não merece reforma a sentença. 

Muito embora a  responsabilidade do fornecedor,  no caso dos autos,  pelo
vício  do  serviço  seja  objetiva,  prescindindo  da  demonstração  de  culpa,  cabe  ao
promovente/consumidor o mínimo lastro probatório.

Assim sendo, basta ao lesado a demonstração do nexo causal entre o ato tido
como lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do prestador
do serviço. 

No caso dos autos, a parte autora alega que sofreu dano material relativo as
despesas  com  seguro  do  carro  e  emplacamento  no  período  em  que  este  ficou  parado  na
concessionária. Ora, como bem afirmou o Juízo  a quo os valores teriam sido pagos independente
da localidade onde se encontrava o carro, pois a contratação do seguro foi opção do autor para
proteger seu veículo, inclusive contra fatos que porventura acontecessem enquanto estive de posses
das demandadas e, ainda, o emplacamento é imposto obrigatório. 

Ao que se vê, não há qualquer nexo de causalidade entre o tempo que o
veículo permaneceu de posse das demandadas e o dano material suportado pelo promovente. Assim,
incabível o ressarcimento, como bem entendeu o Juízo  a quo.

Quanto ao dano moral, também não assiste razão ao apelante. Este afirma
que o dano decorreu dos constrangimentos, aborrecimentos sofridos, durante 38 dias, considerando
a impossibilidade de  utilização do veículo para  deslocamento de  sua residência  até  o  trabalho,
colégio da filha e faculdade da esposa. Fato que lhes obrigou a utilizar ônibus na BR 230, andar a
pé e caminhar por poças de lama no bairro de intermares, além do medo de serem assaltados.

Ora,  a  despeito  dos  argumentos  utilizados pelo  apelante para  justificar  o
dano moral sofrido, tais fatos sequer restaram provados nos autos onde não há qualquer prova da
distância existente entre sua residência, local de trabalho, escola da filha e faculdade da esposa. Não
há qualquer documento provando tais afirmações, tampouco a situação do bairro na época, muito
menos o perigo sofrido pelas partes. 

Assim,  muito  embora,  seja  incontroverso  o  tempo  que  o  carro  ficou  na
concessionária para reparo, não restaram devidamente comprovados quaisquer danos ocorridos ao
autor, tampouco danos morais.

Neste contexto, o atraso na entrega do veículo do apelante  não ensejou a
ocorrência  de  danos  morais,  se  posicionando  na  esfera  do  mero  aborrecimento,  sendo
insuficiente  para  provocar  na  vítima  dano  psicológico  ou  perturbação  suficiente  para
caracterizar a lesão imaterial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os
seus termos. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado



para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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Apelação Cível nº 0022365-51.2006.815.2001 – 10ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Hugo  Alexandre  Espínola
Mangueira contra sentença de fls. 938/939 prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da
Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  ajuizada  pelo
apelante em desfavor  da Ford Motor Company Brasil  Ltda e  outro,  julgou improcedente  o
pedido.

Em suas razões recursais (fls. 943/952), o apelante alega que o Juiz a quo se
equivocou ao não vislumbrar diante  da prova amealhada que os danos sofridos pela recorrente



decorreram dos constrangimentos sofridos durante o período de 38 dias que seu carro permaneceu
na concessionária para reparo. Pugnou, ao final, pela integral reforma da sentença hostilizada para
julgar procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões  pelos  apelados  às  fls.  977/996  e  998/1003,  aduzindo  a
primeira apelada a prejudicial de mérito da coisa julgada.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 1.014)

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 23 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


