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1º Apelante: Maria Marly do Vale Pedrosa – Adv.: Ana Caroline G. V. Pimentel e 
Outros

2º Apelante: Capital Distribuidora de Veículos Ltda – Adv. Wilson Furtado 
Roberto e Outro

1º Apelado: Roberto Machado de Campos Junior ME (JR Veículos) – Adv. André 
Costa Fernandes de Oliveira

2º Apelado: Banco ABN AMRO Real S/A – Luciana Costa Arteiro

3º Apelado: Capital Distribuidora de Veículos Ltda – Adv.: Wilson Furtado 
Roberto e Outro

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE 
RESCISÃO  CONTRATUAL  E  EXTINÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR  C/C  AÇÃO  DE  DANOS 
MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA 
AQUISIÇÃO  DE  UM  VEÍCULO  AUTOMOTOR. 
PROBLEMAS  SURGIDOS  APÓS  COMERCIALIZAÇÃO. 
SENTENÇA: PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. 
1ª  APELAÇÃO:  MAJORAÇÃO  DO  VALOR  DA 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE.  VALOR  FIXADO  DE  FORMA 
RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL  AO DANO SOFRIDO. 
MANUTENÇÃO DO DECISIUM. DESPROVIMENTO.
2ª  APELAÇÃO:  VEÍCULO  COMERCIALIZADO  SEM 
RESTRIÇÃO  JUDICIAL:  AUSÊNCIA  DE 
RESPONSABILIDADE  DA  EMPRESA.  NÃO 
COMPROVAÇÃO.  FIXAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  INDEVIDA.  IMPROCEDÊNCIA. 
VALOR  FIXADO  DE  FORMA  RAZOÁVEL  E 
PROPORCIONAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISIUM. 
DESPROVIMENTO.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento aos recursos.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por  Maria 
Marly  do  Vale  Pedrosa  (fls.  182/186)  e  Capital  Distribuidora  de 
Veículos  Ltda (fls.  223/231)  hostilizando  sentença  (fls.  172/181) 
prolatada  pelo  Juízo  de  Direito  da  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  da 
Capital-PB que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na 
inicial. 

Em sua  decisão,  o  Juízo  a  quo condenou  o  primeiro 
demandado,  Roberto  Machado de  Campos  Júnior  ME (JR  Veículos),  ao 
pagamento de R$ 4.000,00 (quatro  mil  reais) com correção monetária 
desde  a  publicação  da  sentença  e  juros  de  mora  incidentes  desde  a 
citação, pelos danos morais suportados pela Autora,  Maria Marly do Vale 
Pedrosa, como também condenou-o ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação.

Além disso, o Magistrado  a quo condenou a Autora ao 
pagamento  ao  segundo  demandado,  Banco  ABN  AMRO  Real  S/A,  de 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 
1.000,00 (hum mil reais), ex vi artigo 20, §4º do CPC, já que os seus 
pedidos autorais foram julgados totalmente improcedentes em relação à 
instituição financeira. 

Sendo assim, pelo fato do primeiro demandado, Roberto 
Machado  de  Campos  Júnior  ME  (JR  Veículos),  ter  saído  vencido  neste 
pleito, a denunciação da lide intentada por ele foi analisada pelo Juízo a 
quo. Tal denunciação foi promovida com o objetivo de integrar ao litígio a 
Capital  Distribuidora  de  Veículos  Ltda,  pelo  fato  da  mesma  ter  sido 
responsável  pela  comercialização  do  veículo,  objeto  deste,  para  o 
litisdenunciante. 
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O  Magistrado  a  quo,  portanto,  julgou  a  citada 
denunciação  procedente  condenando  a  empresa  denunciada,  Capital 
Distribuidora  de  Veículos  Ltda,  ao  pagamento  do  valor  que  o 
litisdenunciante, Roberto Machado de Campos Junior ME (JR Veículos), foi 
condenado a pagar à Autora, ou seja, o montante de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais) com os acréscimos, incluindo as verbas de sucumbência. 

Além disso, condenou também a empresa denunciada, 
Capital Distribuidora de Veículos Ltda, ao pagamento ao litisdenunciante, 
Roberto Machado de Campos Junior ME (JR Veículos) das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, à base de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação, ex vi artigo 20, §3º do CPC.

Irresignada  com  a  sentença  vergastada,  a  Autora, 
primeira Apelante, Maria Marly do Vale Pedrosa, em sua peça recursal (fls. 
182/186), requereu o provimento do recurso para que fosse reformada 
parcialmente tal decisão de primeiro grau, a fim de modificar o valor da 
indenização por danos morais arbitrada pelo Douto julgador de 1º grau, 
majorando-a para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou qualquer 
outro valor que esta douta Relatoria entenda devido, segundo critérios de 
moderação, proporcionalidade ao grau de culpa e capacidade das partes.

O  primeiro  Apelado,  Roberto  Machado  de  Campos 
Junior ME (JR Veículos) apresentou contrarrazões (fls. 195/201) pugnando 
pelo  desprovimento  do  recurso  interposto  pela  Autora  e, 
consequentemente, pela manutenção do  decisium guerreado em todo o 
seu teor.

  
Por sua vez, a segunda Apelante, Capital Distribuidora 

de  Veículos  Ltda,  em  sua  peça  recursal  (fls.  223/231),  requereu  o 
provimento do recurso para que fosse reformada a decisão de primeiro 
grau, no sentido de considerá-la parte ilegítima do polo passivo da lide ou 
ainda,  sendo  ultrapassada  tal  preliminar,  para  que  fossem  julgados 
totalmente  improcedentes  os  pedidos  tanto  da  Autora  como  do 
litisdenunciante, tendo em vista que a mesma em nada contribuiu para o 
evento danoso, invertendo-se portanto o ônus da sucumbência. 
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A Autora apresentou suas contrarrazões (fls. 236/241) 
ao  recurso  interposto  pela  segunda  Apelante,  Capital  Veículos 
Distribuidora Ltda, requerendo o desprovimento do mesmo.

O  segundo  Apelado,  Banco  ABN  ARMO  Real  S/A, 
apresentou suas contrarrazões (fls. 243/256) ao recurso interposto pela 
Autora para que o mesmo fosse desprovido e fosse mantida a sentença 
prolatada no que diz respeito à condenação do primeiro Apelado em danos 
morais,  condenando  a  Autora/apelante  ao  pagamento  das  custas 
processuais, encargos da sucumbência, honorários advocatícios e demais 
cominações de estilo cabíveis.

Por  fim,  instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de 
Justiça  manifestou-se (fls.  264/266) pugnando pelo prosseguimento da 
irresignação  recursal,  deixando  de  manifestar-se  sobre  o  mérito, 
porquanto ausente interesse público que torne necessária a intervenção 
ministerial.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  faz-se  mister  mencionar  que  a  Autora 
ingressou  com  Ação  Ordinária  de  Rescisão  Contratual  e  Extinção  de 
Obrigação de Pagar c/c Ação de Danos Morais e Materiais e Pedido de 
Antecipação  de  Tutela  contra  ROBERTO  MACHADO  DE  CAMPOS 
JUNIOR  ME  (JR  VEÍCULOS),  primeiro  demandado,  e  BANCO  ABN 
AMRO  REAL  S/A,  segundo  demandado,  pleiteando  a  rescisão  e  a 
anulação do contrato de compra e venda como também a devolução em 
dobro  dos  valores  pagos  em relação ao  primeiro  demandado;  pleiteou 
também a rescisão de contrato de financiamento, a declaração da extinção 
da obrigação de pagar  e  a  devolução das  quantias  pagas  em face  do 
segundo demandado.

Além  disso,  postulou  pela  condenação  de  ambos  os 
demandados  ao  pagamento  de  uma  indenização  pelos  danos  morais 
sofridos. 

Desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque                                                                                    4 



Processo nº. 0052992-82.2005.815.2001

Vejamos.

Analisando os autos, observa-se que, após a realização 
da audiência preliminar (fls. 122/123), houve transação entre os litigantes 
no sentido de formalizar um acordo relativo ao pedido de rescisão em face 
do contrato de compra e venda do veículo, no qual o primeiro demandado, 
ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR ME (JR VEÍCULOS), devolveu o 
valor do veículo pago pela Autora devidamente atualizado.

Todavia, deve-se atentar para o fato de que, tal acordo 
referiu-se apenas ao pedido de rescisão contratual referente à compra e 
venda do veículo em litígio, deixando de fora da transação à pretensão 
relativa  aos  danos  morais  e  às  parcelas  devidas  do  financiamento 
requeridas pela Autora em sua exordial. 

Sendo assim, a formalização do referido acordo pôs fim 
à  cautelar  interposta  pela  Autora,  apensa  a  estes  autos,  em  face  da 
transação realizada entre os litigantes. 

Ademais, ainda no decorrer da supracitada audiência, o 
Juízo  a  quo analisando  a  peça  contestatória  do  primeiro  demandado, 
Roberto Machado de Campos Junior ME (JR VEÍCULOS), deferiu o pedido 
de  denunciação  à  lide  proposto,  fazendo  com  que  a  CAPITAL 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA ingressasse no feito,  compondo o 
polo passivo do litígio.

Pelo fato de não terem sido analisados na supracitada 
cautelar  os  pedidos  de  danos  morais  e  as  parcelas  devidas  do 
financiamento, a Autora ingressou com uma Ação principal, pleiteando tais 
reparações. 

Após todo o trâmite processual, sobreveio a prolação do 
decisium,  e,  contra  tal  decisão,  a  Autora  e  a  Capital  Distribuidora  de 
Veículos Ltda interpuseram seus recursos apelatórios a fim de contestar o 
valor fixado a título de danos morais pelo Magistrado a quo. 

Passemos,  portanto,  à  análise  destes  recursos 
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apelatórios, separadamente.

1ª APELAÇÃO: MARIA MARLY DO VALE PEDROSA

A  Autora,  em  sua  peça  recursal,  menciona  que 
entabulou contrato de compra e venda para aquisição de automóvel junto 
ao primeiro  demandado,  ROBERTO Machado de Campos Júnior  ME (JR 
Veículos), e que, mesmo após a concretização do referido negócio, não 
recebeu o documento único de transferência (DUT). 

Além disso, passados  alguns meses da efetivação da 
compra,  o  referido  automóvel  foi  apreendido  pelo  DETRAN,  sob  o 
fundamento de que o mesmo possuía restrições judiciais.

Em  face  destes  constrangimentos  sofridos  após  a 
compra  do  referido  automóvel,  a  Autora  entendeu  que  a  sentença 
prolatada ao fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) mostrou-se módica e incapaz de alcançar o escopo de 
estabelecer a justiça neste caso concreto, tendo em vista que, tal valor 
não seria suficiente para reparar efetivamente os danos experimentados 
pela recorrente, advindos da apreensão do veículo em face da existência 
de restrição judicial ao qual não deu causa.

Sobre o tema, sabe-se que, para a existência de dano 
moral, é necessário que o abalo psíquico seja suficiente para causar dor 
no  âmago do  indivíduo.  E,  segundo ensinamento  do  eminente  civilista 
SÍLVIO  DE  SALVO  VENOSA,  em  sua  obra  Direito  Civil  – 
Responsabilidade Civil, vol. IV, ed. Atlas, 2003:

“Dano  moral  é  o  prejuízo  que  afeta  o  ânimo  
psíquico, moral e intelectual da vítima. (...) Não é  
também qualquer dissabor comezinho da vida que  
pode  acarretar  a  indenização.  Aqui,  também  é 
importante o critério objetivo do homem médio”

Para a consumação da responsabilidade civil,  deve-se 
comprovar a existência de três elementos indispensáveis: conduta, dano e 
nexo de causalidade. 
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No caso em comento, há provas dos prejuízos e dos 
constrangimentos  causados  após  a  efetivação  da  compra  do  referido 
veículo, demonstrando o binômio fato e nexo causal. 

Vale a pena colacionar os seguintes julgados:

INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  - 
RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA  -  ART.  186,  
CÓDIGO  CIVIL  -  ÔNUS  DA  PROVA  -  SITE  DE 
RELACIONAMENTO  -  RESPONSABILIDADE  DO 
PROVEDOR  -  ATO  ILÍCITO  PRATICADO  POR 
TERCEIROS.  Para  configuração  dos  danos 
morais  é  necessário  que  se  verifique  a 
presença  simultânea  de  três  elementos 
essenciais,  quais  sejam:  a  ocorrência 
induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé  
do ofensor; e o nexo causal entre a conduta  
ofensiva e o prejuízo da vítima.  Não estando 
configurados tais elementos, conclui-se pela 
improcedência  do  pleito  indenizatório.  Os 
provedores de serviços da internet apenas serão 
responsáveis  pelos  danos  causados  a  terceiros  
decorrentes de atos ilícitos praticados pelos seus  
usuários,  se  notificados  a  respeito  do  conteúdo  
divulgado,  permanecerem  inertes,  não  retirando  
da rede as informações lesivas.  (Apelação Cível  
1.0024.08.094167-7/001,  Relator(a):  Des.(a)  
Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL,  
julgamento em 11/07/2013, publicação da súmula  
em 19/07/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA 
LARGA.  PRESTAÇÃO  DEFEITUOSA  DO  SERVIÇO 
CONTRATADO.  INCIDÊNCIA  DO  CDC.  DANO 
MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUROS 
DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  COMPENSAÇÃO  DE 
HONORÁRIOS.  1-  Incidência  do  CDC: descabida,  
no caso, ante a não-qualificação dos autores como 
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destinatários  finais  do  serviço  contratado.  Não-
verificação do conceito de consumidor dado pelo  
art.  2º  do  CDC.  2-  Danos  morais:  não 
configurados,  na  hipótese,  por  tratar-se, 
antes,  de  mero  descumprimento  contratual.  
Ausência de demonstração de ofensa à honra 
objetiva da pessoa jurídica demandante e à  
honra subjetiva do também autor. 3- Juros de 
mora: incidentes a partir da citação, por se tratar  
de responsabilidade civil contratual. Literalidade do 
art. 406 do Código Civil e do art. 219, "caput", do  
CPC, a teor do qual a citação constitui em mora o  
devedor.  4-  Honorários  advocatícios:  possível  a  
sua  compensação,  nos  termos  da  Súmula  n.º  
306/STJ.  Apelo  desprovido.  (Apelação  Cível  Nº  
70054383427,  Décima  Segunda  Câmara  Cível,  
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Umberto 
Guaspari Sudbrack, Julgado em 27/06/2013)

Em suma, para caracterização da responsabilidade por 
dano  moral  se  faz  mister  que  os  padecimentos  morais  sejam 
reminiscentes ao resultado lesivo, havendo repercussão social negativa na 
vida da ofendida, caso contrário não existirá possibilidade de reparação.

Para tanto, o Magistrado a quo, ao proferir sua decisão, 
analisou os elementos ensejadores de dano moral, tendo em vista que, 
ficou  conjecturado  fato  suficiente  e  capaz  de  causar  dor,  sofrimento, 
constrangimento ou abalo à imagem e à honra da Autora (Maria Marly do 
Vale Pedrosa). 

Além disso, o Juízo a quo levou em conta as funções da 
responsabilidade civil, neste caso concreto, quais sejam: compensação à 
vítima pelo dano sofrido, punição do ofensor e inibição à sociedade da 
prática de condutas lesivas.

Sendo assim, considerando os contornos específicos do 
litígio, em que se discute a lisura da relação contratual entre a Autora e as 
empresas promovidas, tendo em vista que o quantum indenizatório deve 
ser  fixado  de forma razoável  e  proporcional  de  forma a  não  provocar 
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enriquecimento ilícito para a ofendida, entendo que a valoração do dano 
moral estabelecido pelo Magistrado  a quo foi condizente com o caso em 
disceptação, não havendo o que reformar na sentença vergastada.

2ª  APELAÇÃO:  CAPITAL  DISTRIBUIDORA  DE 
VEÍCULOS LTDA

A Capital Distribuidora de Veículos Ltda, em sua peça 
recursal  (fls.  223/231),  alega  que  na  data  da  venda  do  veículo  ao 
demandado, ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR ME (JR VEÍCULOS), 
o automóvel não possuía qualquer restrição, fato que o próprio promovido 
confessa nos autos, ao mencionar a inexistência de restrições do veículo 
vendido pela empresa, ora Apelante. Neste sentido, a empresa apelante 
pleiteia  sua  exclusão  do  polo  passivo  desta  demanda,  como  também 
pugna pelo julgamento da total improcedência dos referidos pleitos.

Além disso, alega que a apreensão do veículo da Autora 
sob fundamento do mesmo ser objeto de penhora judicial foi totalmente 
inadequada,  vez  que  a  simples  penhora  de  bem  não  enseja  tal 
procedimento, rompendo qualquer nexo de causalidade com a apelante, 
tendo em vista que, foi a autoridade policial a causadora do dano moral à 
mesma.

Por fim, pleiteia pela reforma da sentença, julgando o 
pedido  de  indenização  pelos  danos  morais  da  Autora  totalmente 
improcedente e, em caso de manutenção desta condenação, que o valor 
arbitrado  em sentença  seja  minorado,  tendo  em vista  que  a  empresa 
apelante em nada contribuiu para o evento danoso.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais 
da Autora,  o segundo Apelante entende que o ocorrido não configurou 
caso que comportasse indenização. 

Tal alegação também não merece prosperar, tendo em 
vista  que  a  Autora  sofreu  inúmeros  constrangimentos  desde  o  ato  da 
compra do veículo, sendo portanto justa a decisão de primeiro grau, que 
fixou o quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
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como bem explicitamos e fundamentamos na análise acima referente ao 
pedido de indenização por danos morais, também presente na primeira 
irresignação recursal.

Ademais,  a  Empresa  promovida,  segunda  apelante, 
sustenta o argumento de que, na data da venda do veículo, o mesmo não 
possuía  nenhuma  restrição  judicial,  afirmação  esta,  segundo  ela, 
confirmada pelos demais litigantes nesta lide.

Entretanto,  tal  Empresa não se preocupou em juntar 
aos  autos  nenhuma  prova  documental  capaz  de  comprovar  suas 
alegações, como determina o artigo 333 do CPC:

Art. 333: O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu  
direito;
II–  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do 
direito do autor.

Além disso, sobre o tema, vale colacionar julgados das 
Egrégias Cortes de Justiça:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  CONTA 
CORRENTE.  SAQUE  REALIZADO  NO  BOCA  DO 
CAIXA  SEM  CONHECIMENTO  DO  TITULAR  DA 
CONTA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA 
PELO  RÉU.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  RESTITUIÇÃO 
DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Caso em que o 
autor alega que houve um saque no valor de R$ 
8.100,00  na  sua  conta  corrente,  sem  seu  
conhecimento. Postulou a restituição dos valores 
indevidamente retirados de sua conta.  Ônus do 
demandado  de  demonstrar  o  efetivo  saque 
levado a efeito pelo autor - Art. 333, II, do 
CPC. Considerando que o autor não poderia  
fazer prova negativa, cabia ao réu juntar aos  
autos documentos, filmagens ou gravações, a 

Desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque                                                                                    10 



Processo nº. 0052992-82.2005.815.2001

fim  de  afastar  as  alegações  autorais,  
mormente  levando  em  conta  que  o  valor  
sacado  sempre  requer  maior  cautela.  A 
ausência  de  provas  contundentes  leva  à 
presunção  de  veracidade  da  tese  autoral.  
Evidenciado o prejuízo advindo da falha na 
prestação dos serviços do réu, o banco deve  
restituir a quantia indevidamente sacada da 
conta do autor. Sentença reformada. RECURSO 
PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71005063292,  
Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,  
Relator:  Ana  Cláudia  Cachapuz  Silva  Raabe,  
Julgado em 10/09/2014).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  -  FATO 
NEGATIVO  -  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO 
JURÍDICA - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II,  
CPC -  NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -  DANO MORAL 
PRESUMIDO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCERIOS -  
EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE  NÃO 
CONFIGURADA  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  - 
MAJORAÇÃO  -  POSSIBILIDADE.  1-  Negando  a 
parte autora ter celebrado qualquer contrato 
com a parte ré,  a  esta,  nos termos do art.  
333,  II,  do  CPC,  cabe  o  ônus  de  provar  a 
existência  tanto do negócio  jurídico quanto 
do débito  cobrado,  dele originado,  que deu 
ensejo à  negativação do nome daquela,  de 
modo a legitimar a sua conduta e eximir-se  
da  obrigação  de  indenizar  eventuais  danos 
daí  decorrentes. 2-  A  inscrição  indevida  em 
serviço  de  proteção  ao  crédito  configura  dano 
moral  presumido,  que prescinde de prova.  3-  A 
culpa  exclusiva  de  terceiros  capaz  de  elidir  a  
responsabilidade  do  fornecedor  de  serviços  ou  
produtos pelos danos causados é somente aquela  
que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou  
seja,  aquele  evento  que não  guarda  relação  de  
causalidade  com  a  atividade  do  fornecedor,  
absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4-  
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Conquanto o arbitramento do valor da indenização 
por dano moral seja de livre arbítrio do julgador,  
admite-se  a  sua  majoração  visando  atender  ao 
caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo 
em  vista  as  condições  econômicas  do  ofensor,  
desde  que  não  implique  enriquecimento  sem 
causa  do  ofendido.  (TJMG  -  Apelação  Cível  
1.0439.11.015013-3/001, Relator(a): Des.(a) José  
de  Carvalho  Barbosa,  13ª  CÂMARA  CÍVEL,  
julgamento em 25/09/2014, publicação da súmula 
em 03/10/2014) 

Sendo assim, não há como considerar a alegação da 
referida Empresa de que provou a inexistência de restrição judicial na data 
da venda do veículo à Autora, uma vez que não juntou aos autos nenhum 
documento comprobatório a este respeito.

Por fim, a respeito da alegação da Empresa apelante de 
que a apreensão do veículo da Autora, por ser objeto de penhora judicial, 
foi totalmente inadequada, vez que a simples penhora de bem não enseja 
tal procedimento, não merece maiores explanações, na medida em que 
não se discute nos autos a aplicação do referido procedimento e sim, o 
fato do veículo, recém-adquirido pela Autora, ter sido apreendido sem que 
ela tenha contribuído para que tal fato ocorresse. 

Ressalte-se ainda que, tal veículo, no início da lide, era 
de propriedade e de responsabilidade da empresa apelante. Desta feita, 
não há o que reformar na sentença vergastada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 
APELATÓRIO DA 1º APELANTE (MARIA MARLY DO VALE PEDROSA) 
E DA 2º APELANTE (CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS) 
para manter a sentença vergastada incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
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julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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