
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001291-90.2010.815.0131
Origem : 3ª Vara da Comarca de Cajazeiras
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Glauciana da Silva Campos
Advogados : Bruno Campos Lira e outros
Apelante : Dias Neto Veículos Peças e Serviços Ltda
Advogados : Bruno Campos Lira e outros
Apelada : Ana Célia Assis Cartaxo Moreira
Advogado : João de Deus Quirino Filho

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  TUTELA  ANTECIPADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA
DE  VEÍCULO.  TRANSFERÊNCIA  DO
AUTOMÓVEL PARA O NOME DO ADQUIRENTE.
CUMPRIMENTO  NO  CURSO  DO  PROCESSO.
TUTELA  ANTECIPADA.  PERDA  DO  OBJETO.
DANO  MORAL.  RECONHECIMENTO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  CONCESSIONÁRIA  E  DA
ATUAL  PROPRIETÁRIA  DO  BEM.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  PRESTADO  PELA
EMPRESA.  DEVER  DE  INDENIZAR.
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ARBITRAMENTO  DO  QUANTUM  PELO
MAGISTRADO  SINGULAR.  INOBSERVÂNCIA
AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  MINORAÇÃO.
RETIFICAÇÃO  DO  DECISUM  NESTE  ASPECTO.
JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.
PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.

-  Demonstrada  a  lesão,  cumulada  aos  demais
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como
indispensável  a  reparação,  visto  ser  essa  a  única
forma de compensar o intenso sofrimento cominado
à parte ofendida.

- A impontualidade da concessionária em transferir o
automóvel  para  o  nome  do  novo  adquirente,
acompanhado de vários acontecimentos decorrentes
deste fato, enseja indenização por dano moral, face a
ausência  de  demonstração  de  excludente  de
responsabilidade.

-  Na  fixação  de  indenização  por  dano  moral em
decorrência de evento danoso, o julgador deve levar
em  conta  o  caráter  reparatório  e  pedagógico  da
condenação, devendo, contudo, se precaver para que
não haja o lucro fácil do ofendido, nem seja reduzido
o montante indenizatório a um valor irrisório.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente os recursos.

Ana Célia Assis Cartaxo Moreira ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela
Antecipada,  em face de Dias Neto Veículos Peças e Serviços Ltda e  Glauciana da
Silva Campos, visando obrigar estas a procederem a transferência do automóvel VW
Gol 1.0, placa MNV 8421/PB, de cor preta,  para o nome da atual dona, qual seja,
Glauciana  da  Silva  Campos, junto  ao  DETRAN-PB  bem  como,  perante  a  BV
Financiadora S/A, evitando novas cobranças contra a requerente, sob pena de multa
diária  a  ser  arbitrada  pelo  Julgador.  Requereu,  ainda,  o  arbitramento  de  uma
indenização por danos morais a ser fixada pelo Julgador, em razão das circunstâncias
humilhantes e constrangedoras suportadas por ela, as quais passo a relatar.

Segundo  narra  a  inicial,  a  requerente,  no  dia
07/12/2009, adquiriu junto à  Dias Neto Veículos Peças e Serviços Ltda um veículo
Mitsubishi Pajero Flex HP, 0 Km, através de um contrato de financiamento, “todavia,
como a mesma já possuía outro veículo financiando, ela “REPASSOU” o automóvel à
primeira requerida para que esta procedesse a venda e consequente transferência
para outra pessoa, tendo inclusive e, principalmente, assinado o recibo do carro e
reconhecido  firma  em  cartório,  nesta  constando  a  data  de 08/12/2009”,  fl.  03.
Contudo, para sua surpresa, em abril de 2010, recebeu carta de citação a qual lhe
informava sobre uma Ação de Reparação de Danos, processo nº 200.2010.908.891-0,
ajuizada por  Sidney Chirol da Silva, em seu desfavor e em face de  Carlos André
Correia de Lima, em decorrência de um sinistro de trânsito, tipo colisão, ocorrido em
12/02/2010, no início da tarde,  nesta Capital,  o qual envolveu o veículo objeto da
transação comercial aqui relatada.

Afirmou,  outrossim, que “neste mesmo processo,  a
segunda  requerida  se  auto-identificou  como  a  atual  proprietária  do  veículo  Gol,
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chegando, inclusive, a assinar tal petição de acordo em nome da requerente, sendo a
mesma juntada no evento nº 27,  e cuja cópia também se encontra anexa”, fl. 04. Por
outro  quadrante,  asseverou  ter  recebido  correspondência  de  notificação  de
penalidade (multa de trânsito), no valor de R$ 191,54 (cento e noventa e um reais e
cinquenta e quatro centavos), em razão do condutor do veículo Gol, acima transcrito,
ter avançado o sinal vermelho na Av. Monsenhor Odilon Coutinho com Rua Frutuoso
Dantas”,  fl.  05.  Ainda,  como  se  não  bastasse  todas  esses  constrangimentos
suportados, há débito em atraso perante a BV Financeira.

Devidamente  citados,  Osaka  Dias  Neto  Veículos
Peças e Serviços Ltda e  Glauciana da Silva Campos apresentaram as contestações,
fls.  97/106  e  125/133,  respectivamente,  arguindo  inicialmente,  que  a  autora  não
cumpriu o comando do art. 333, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não
restou  provado  o  fato  constitutivo  do  seu  direito.  Por  fim,  pugnaram  pela
improcedência do pleito.

Sobreveio sentença, fls. 204/208, prolatada pela Juíza
de Direito da Comarca de Cajazeiras, que acolheu, em parte, o pedido declinado nos
autos, consignada nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
com arrimo nos artigos 186 e 927, ambos do Código
Civil,  julgo procedente,  em parte,  o  pedido inicial,
para  condenar  a  empresa DIAS NETO VEÍCULOS
PEÇAS  E  SERVIÇOS  LTDA  e  GLAUCIANA  DA
SILVA  CAMPOS,  identificadas  nos  autos,  na
reparação  dos  danos  morais  sofridos  por  ANA
CÉLIA  ASSIS  CARTAXO  MOREIRA,  levando  em
consideração as circunstâncias do caso, a gravidade
do  dano  e  sua  repercussão  na  vida  pessoal,  a
capacidade econômica das promovidas, seu grau de
dolo  e  culpa,  a  posição  social  da  autora,  e  em
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especial, o caráter reparador, com o objetivo de evitar
que as rés voltem a praticar atos lesivos à honra e
dignidade  de  outrem,  arbitro  a  indenização  no
quantum equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
respondendo cada um dos réus por 50% (cinquenta
por cento) deste valor, acrescido de juros e correção
monetária, a partir da data do ajuizamento da ação.  

Glauciana da Silva Campos e  Dias Neto Veículos
Peças  e  Serviços  Ltda ingressaram  com  APELAÇÕES,  fls.  210/221  e  223/236,
respectivamente.

 
Em suas razões,  Glauciana da Silva Campos alega

não ter restado devidamente comprovado nos autos, o dano moral suportado pela
autora. Assevera, para tanto, que o veículo envolvido no acidente de trânsito, de fato,
pertencia a Ana Célia Assis Cartaxo Moreira, a qual foi citada para comparecer em
juízo, apesar de não ser mais a responsável pelo automóvel, porém, em razão de ter
também recebido a citação, “fez de imediato um acordo com a pessoa envolvida no
sinistro,  resolvendo todo o imbróglio  sem que a  apelada  precisasse passar  por
qualquer constrangimento ou sequer comparecesse em Juízo, como faz prova o
documento  de  fls.  72/73”.  Por  outro  quadrante  afirma  que  “quanto  a  fatalidade
ocorrida com o veículo, onde uma pessoa foi encontrada morta dentro do mesmo as
autoridades policiais apenas ligaram para apelada para se certificar se o carro era
realmente dela,  tendo tomado conhecimento que o mesmo tinha sido vendido,  a
partir de então, e desde então, somente se comunicaram com a real proprietária do
veículo,  a  apelante,  que  foi  quem  compareceu  e  sempre  respondeu  a  tudo  que
envolvia  o  caso,  não  tendo  a  apelada  recebido  mais  qualquer  telefonema  das
autoridades  policiais”,  fl.  212.  Aduz,  ainda,  não  restar  dúvidas  acerca  dos
aborrecimentos suportados pela promovente, porém, “esses não possuem qualquer
potencial lesivo para gerar qualquer dano merecedor de ressarcimento, posto que
meros  aborrecimentos  do  cotidiano  do  mundo  moderno  e  que  envolve  diversos
negócios não podem se confundir com danos morais”, fl. 212. Por fim, assegura que
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também não ficou comprovado o recebimento de telefonemas do banco ameaçando
inscrever o nome da demandante no SERASA, pelos diversos atrasos no pagamento
das  parcelas  do  financiamento  do  veículo,  motivo  pelo  qual  pugna  pelo
reconhecimento da inexistência de dano moral, devendo, por conseguinte ser dado
provimento  ao  apelo.  Alternativamente,  requer,  caso  assim  não  entenda  este
Sodalício, a minoração do valor fixado na instância primeva.

Dias Neto Veículos Peças e Serviços Ltda, em suas
razões, ratifica as alegações contidas no primeiro apelo, asseverando, outrossim, ter
cumprido  “com todas  as  suas  diligências  quando  da  venda  do  veículo,  tendo  à
pessoa que comprou o veículo sido a responsável pelos aborrecimentos enfrentados
pela apelada. Aborrecimentos estes que não possui qualquer potencial lesivo para
gerar qualquer dano merecedor de ressarcimento, posto que meros aborrecimentos
do cotidiano do mundo moderno e que envolve diversos negócios não podem se
confundir com danos morais”, fl. 226. Da mesma maneira, pleiteia, não sendo este o
entendimento, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões, fls. 242/252 e 253/263, afirmando, em
síntese,  que  as  alegações  contidas  nas  razões  dos  apelos  não  são  suficientes  ou
necessárias para modificar a sentença proferida na instância de origem. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Dr. José
Raimundo de Lima, não opinou no mérito, fls. 265/270.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

De  início,  devo  registrar  que  restou  devidamente
provado no processo que o veículo VW Gol 1.0, de cor preta, placa MNV 8121/PB, foi,
de fato, entregue à primeira promovida em 08/02/2009, conforme se atesta através do
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documento de fl. 24, como parte do pagamento de um outro veículo adquirido junto
àquela, fl. 88.  

Observa-se, da mesma maneira, que em 19/06/2010, o
automóvel especificado, ainda estava em nome da autora, fl. 28, motivo pelo qual foi
qualificada como proprietária do veículo, fl. 30, sendo, ainda, citada para responder a
ação  ajuizada  por  Sidney  Chirol  da  Silva,  em  razão  da  colisão  ocorrida  em
12/02/2010. 

Restou, também, deveras comprovado o recebimento
de notificação por infração de trânsito, fl. 84, no valor de R$ 191,54 (cento e noventa e
um reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente de multa por ela não cometida,
bem como o boleto emitido pela financeira em seu nome, fl. 86.

Com efeito,  a  relação  existente  entre  a  autora  e  a
concessionária  de  veículo  é,  sem dúvida,  consumerista,  o  que impõe à  requerida
responsabilidade de natureza objetiva, ou seja, independente da apuração da culpa,
salvo se provada a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. 

Sobre  a  responsabilidade  prevista  na  legislação
supracitada, o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
a fruição e riscos.
§1º  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  pode  dele  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
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I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido. 

A  propósito,  colaciono  decisão  recente  deste
Tribunal, que comunga com o entendimento esboçado:

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA  NO  SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO  (SPC).  DEVER  DE  INDENIZAR  POR
PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO.  ART. 14
DO  CDC.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
INDENIZAÇÃO  CABÍVEL.  FIXAÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  NO  VALOR  DE  R$  20.000,00
(VINTE MIL REAIS). ARBITRAMENTO EXCESSIVO
PARA  O  FATO  NARRADO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  EM  15%  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  RAZOABILIDADE.  CORRETA
APLICAÇÃO  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E
DOS JUROS MORATÓRIOS.  SÚMULAS NºS  54  E
362  DO  STJ.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.
Comprovada  a  inscrição  indevida  do  nome  do
consumidor no SPC (serviço de proteção ao crédito),
desnecessária se torna a comprovação da culpa do
fornecedor do serviço ou do dano sofrido pelo autor,
sendo  este  último  presumido.  Indenização  que  se
impõe. Noutro ponto, observa-se que o valor fixado
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a  título  de  indenização  por  danos  morais  fora
excessivo  para  o  fato  narrado,  motivo  pelo  qual
merece  reforma.  Por  fim,  quanto  aos  juros
moratórios  e  à  correção  monetária  do  quantum
indenizatório, verifica-se que a decisão atacada não
merece retoque,  posto que o juízo a quo observou
criteriosamente os preceitos fixados nas Súmulas nº
54 e 362 do STJ, além do art. 398 do ccb. (TJPB; AC
0025448-65.2011.815.0011;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz;
DJPB 06/12/2013; Pág. 18) 

Restando  incontroversas  as  alegações  da  parte
autora, por não ter os promovidos provado qualquer fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito alegado, imperioso o reconhecimento na falha na prestação
do serviço e, como consequência, o dever de indenizar. 

No que concerne ao valor a ser indenizado, este deve
ser fixado com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade visando a
reparar os transtornos vivenciados sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa
da demandante, segundo preceitua o art. 944, caput, do Código Civil: 

Art.  944.  A indenização  mede-se  pela  extensão  do
dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz
reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Nesse compasso, a indenização por dano moral deve
ser fixada em quantia que compense a dor ou o sofrimento suportado pela parte
ofendida.
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Os  critérios  utilizados,  para  a  fixação  da  verba
compensatória moral, devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e
jurisprudencial que versam sobre a matéria sub examine, consoante a qual incumbe ao
magistrado arbitrar, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo a não se tornar fonte
de  enriquecimento,  tampouco  seja  inexpressivo  a  ponto  de  não  atender  aos  fins
propostos. 

Sendo assim, no intuito de se perquirir  o valor do
dano moral é necessário que se leve em consideração as condições financeiras dos
envolvidos, a fim de não se transpor os limites dos bons princípios e da igualdade
regentes das relações de direito, evitando, por conseguinte, um prêmio indevido ao
ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos
do gravame suportado.

Diverso  não  é  o  entendimento  deste  Tribunal  de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. Alegação de ausência de
comprovação  de  compensação  dos  cheques  dados
em pagamento. Argumento não aduzido na peça de
defesa.  Inovação  recursal  evidenciada.
Impossibilidade. Não conhecimento do recurso nesse
ponto.  Responsabilidade  civil  e  ausência  de  dano
moral.  Tese  repelida.  Conduta,  dano  e  nexo  de
causalidade  comprovados.  Negativação  do
promovente  em  cadastro  de  restrição  ao  débito.
Dano  moral  configurado.  Dever  de  indenizar.
Quantum  indenizatório.  Fixação  adequada.
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Manutenção. Honorários advocatícios. Arbitramento
em patamar razoável.  Desprovimento.  Descabida a
apreciação,  em  sede  de  apelação,  de  matéria  não
suscitada  quando  do  oferecimento  da  defesa,
tratando-se,  pois,  de  inovação  recursal,  o  que  é
vedado  pelo  ordenamento  jurídico.  Presentes  a
conduta, o dano e o nexo de causalidade entre um e
outro,  restam  configurados  os  requisitos  da
responsabilidade  civil.  A  inserção  do  nome  de
pessoa física em cadastros de restrição ao crédito,
consectária de conduta indevida de terceiro, tem o
condão de, por si só, caracterizar dano moral. Não
há  que  se  falar  em  minoração  do  valor  da
indenização,  quando  este  é  fixado  de  forma
adequada e proporcional para a demanda, como no
caso  dos  autos.  Se  falar  em  minoração  dos
honorários advocatícios. (TJPB; AC 200.2007.022300-
9/001;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos; DJPB 07/02/2012; Pág. 9) -
negritei.

Assim,  com  base  na  explanação,  acima  descrita,
vislumbra-se  que  a  quantia  indenizatória  fixada  na  sentença  no  importe  de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),  respondendo cada um dos réus por 50% deste valor,
deve  ser  minorada,  por  considerar  a  importância  arbitrada  na  instância  primeva
excessiva.

Desta  feita,  de  acordo  com  os  acontecimentos
discorridos,  e  ainda,  pela  fixação  equitativa da  condenação  indenizatória,  nos
moldes do já citado art.  944, do Código Civil,  tenho que o valor de  R$ 20.000,00
(vinte mil reais), rateados para ambos os réus, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais)
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para cada um, corrigidos monetariamente a partir desta data, e juros de mora de 1%
ao mês, a contar da citação válida, levando em consideração ser a responsabilidade
contratual, atende ao efeito pedagógico e a compensação da vítima, máxime por ter a
concessionária  se  disponibilizado para resolver  as  pendências  decorrentes  da  sua
falha na prestação do serviço. 

Por fim, ratifico os honorários advocatícios fixados
na instância de origem, qual seja, 10% sobre o valor da condenação.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AOS APELOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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