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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  DANO  MORAL. PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVIDA.
DENUNCIAÇÃO  À  LIDE.  DESCABIMENTO.
VEDAÇÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR.  VEÍCULO  ADQUIRIDO  EM
CONCESSIONÁRIA COM GRAVAME. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  NEXO  CAUSAL  E  DANO  MORAL
EVIDENCIADOS.  DEVER  DE  INDENIZAR
CARACTERIZADO.  FIXAÇÃO  DO  VALOR  DE
ACORDO  COM  OS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Em consonância  com os  princípios  da  celeridade
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processual e da efetiva prestação jurisdicional, o art.
88,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  veda  a
denunciação à lide nas relações de consumo.

-  O fornecedor de serviços responde objetivamente
pelos danos morais causados à parte, em virtude da
deficiência na prestação dos serviços.

- A indenização por dano moral deve ser fixada com
prudência, segundo os princípios da razoabilidade e
da  proporcionalidade,  de  acordo  com  os  critérios
apontados pela doutrina, a fim de não se converter
em fonte de enriquecimento sem causa.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a denunciação à lide e desprover o
recurso.

Maria  Virgínia  Pereira  de  Araújo  ingressou  com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, em desfavor da Renacar Automóveis
Ltda,  sob  a  alegação  de  que comprou um veículo  à  empresa  concessionária,  ora
promovida,  contendo gravame,  o  qual  não  lhe  foi  comunicado,  impossibilitando,
assim, a transferência do bem para o seu nome, razão pela qual requer a baixa na
alienação do automóvel, com a transferência para a titularidade da autora, além de
indenização por danos morais.

O Juiz a quo julgou procedente a pretensão exordial,
consignando os seguintes termos, fls. 65/71:
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ISTO POSTO, e considerando o mais que dos autos
consta,  JULGO PROCEDENTE o pedido contido na
petição  inicial  para  CONDENAR a  empresa
RENACAR  AUTOMÓVEIS  LTDA a  pagar  a
promovente  MARIA  VIRGÍNIA  PEREIRA  DE
ARAÚJO,  a  título  de  danos  morais,  a  quantia
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENO  ainda  a  demandada  na
OBRIGAZAÇÃO DE FAZER requerida pela inicial
frisando-se, como já dito, já efetivada nos autos.
A indenização será adimplida acrescida de juros de
1,0% (um por  cento)  ao  mês  e  correção  monetária
calculada com base no INPC, a partir de sua fixação.

Inconformada com o teor do édito judicial,  a  parte
promovida manejou APELAÇÃO, fls. 94/104, aduzindo, em síntese, a necessidade de
denunciação à lide, com arrimo no art. 70, III, do Código de Processo Civil. De outra
banda, argumenta a ausência de má-fé, pois no momento da efetivação da venda do
veículo  à  parte  autora,  este  se  encontrava  livre  de  qualquer  ônus.  Outrossim,
assevera  que  a  hipótese  vertente  diz  respeito  à  responsabilidade  subjetiva,
caracterizada pela presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano e nexo causal,
os quais não foram preenchidos, porquanto inexiste dano moral a ser indenizado. Por
fim, caso seja mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado, a título
de danos morais.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  demandante,
consoante certidão de fl. 108.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
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Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame das insurgências recursais.

De  antemão, cumpre  registrar  ser  a  situação,  em
apreço,  regida  pelas  normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
porquanto a Renacar Automóveis Ltda caracteriza-se como fornecedora de serviços,
razão pela  qual  sua responsabilidade é  objetiva,  nos termos dos arts.  3º  e  14,  da
supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
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§ 1º.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§ 2º. Omissis;
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Restando configurada a relação de consumo, convém
esclarecer a impossibilidade de denunciação à lide no caso, em comento, em face da
vedação imposta no art. 88, do Código de Defesa do Consumidor. Eis o dispositivo
legal:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste
código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em
processo  autônomo,  facultada  a  possibilidade  de
prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denuncia-
ção da lide.

Nesse sentido, transcrevo o escólio a seguir:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.  DENUNCIAÇÃO DA
LIDE  DO  FABRICANTE.  IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO  88  DO  CDC.  PRECEDENTES  DO  STJ.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A
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denunciação da lide nas ações que versam relação de
consumo  vai  de  encontro  aos  princípios  da
celeridade  e  efetividade  da  prestação  jurisdicional,
principalmente  quando  inexistir  prejuízo  para  a
parte, que poderá exercer seu direito de regresso em
ação  autônoma.  (TJMS;  AgRg  1409376-
30.2014.8.12.0000/50000;  Campo  Grande;  Quinta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Tadeu Barbosa Silva;
DJMS 18/08/2014; Pág. 14).

Ademais, a hipótese de denunciação à lide trazida à
baila pela recorrente, qual seja a contida no art. 70, III, do Código de Processo Civil,
não  é  obrigatória,  cabendo  ao  Magistrado  averiguar  seu  cabimento  ao  dirigir  a
instrução processual.

A propósito,

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  RESPONSABILIDADE  PELO
FATO  DO  SERVIÇO.  DENUNCIAÇÃO  À  LIDE.
DESNECESSIDADE.  AGRAVO  PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.  O cerne da questão está na
possibilidade/necessidade de  denunciação à  lide em
ação indenizatória por responsabilidade pelo fato do
serviço. Na espécie, a denunciação à lide, fundada no
inciso III do art.    70 do CPC  , afigura-se desnecessária,
primeiro  porque a  hospedagem dos  agravantes  no
hotel  confort  inn  universal  studios,  em  Orlando.
Empresa  litisdenunciada,  já  estava  predeterminada
no pacote turístico adquirido. Não foi livre escolha
dos hóspedes; portanto, toda a cadeia envolvida na
relação  de  consumo  estabelecida  responde
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solidariamente  pelos  prejuízos  a  eles  ocasionados.
Segundo, porque a  denunciação não é necessária à
eventual garantia do direito de regresso, que, se for o
caso, poderá ser requerido em ação autônoma. Além
do mais, para fins de instrução processual probatória
não  se  faz  necessário  acatar  a  denunciação.  Como
destinatário  final  da  prova  cabe  ao  magistrado,
respeitando  os  limites  adotados  pelo  código  de
processo  civil,  dirigir  a  instrução  e  deferir  a
produção  probatória  que  considerar  necessária  à
formação do seu convencimento (stj,  quarta turma,
AGRG nos EDCL no AGRG no AG 1289063/sp, Rel.
Ministra Maria isabel Gallotti, julgado em 11/9/2012,
dje de 24/9/2012). Agravo provido. Decisão unânime.
(TJPE; AI 0003122-85.2014.8.17.0000; Quarta Câmara
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Jones  Figueirêdo;  Julg.
31/07/2014; DJEPE 12/08/2014).

Dessa forma, eventual ressarcimento contra o antigo
proprietário do bem, pode ser realizado por meio de ação regressiva autônoma, sem
haver prejuízo para o consumidor que não fez parte da relação estabelecida entre a
concessionária e o proprietário anterior do veículo, obedecendo, assim, os princípios
da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por tais razões, rejeito a denunciação à lide.

Partindo das assertivas,  acima reportadas, impende
verificar a existência de danos morais na espécie.

O  art.  6º,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
vaticina  que  são  direitos  básicos  do  consumidor  a  efetiva  reparação  de  danos
patrimoniais  e  morais,  bem como a facilitação da defesa de seus  direitos,  com a
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inversão do ônus da prova:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  e
difusos.
(...)
VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências;

Após  a  vigência  da  Carta  Constituição  de  1988,
sucumbiu de vez a controvérsia que até então havia acerca da existência do dano
moral puro, desligado de qualquer repercussão material, sendo entendido como o
desconforto ou a dor advinda de conduta ilícita.

Com efeito, sabe-se ser o dano moral uma lesão que
integra os direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a
privacidade,  a  honra,  a  imagem,  a  identificação  pessoal,  a  integridade  física  e
psíquica, o bom nome; enfim, a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil, apontado, expressamente, na Constituição (art. 1º,
III).

Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho:

O  dano  moral  existe  in  re  ipsa;  deriva
inexoravelmente  do  próprio  fato  ofensivo,  de  tal
modo  que,  provada  a  ofensa,  ipso  facto  está
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demonstrado  o  dano  moral  à  guisa  de  uma
presunção natural,  uma presunção  hominis ou  facti
que decorre das regras de experiência comum (In.
Programa  de  Responsabilidade  Civil,  5.  ed.,  São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 100).

Portanto,  independentemente  dos  reflexos
patrimoniais  carreados  aos  atos  ilícitos,  como  forma  de  reduzir  os  desalentos
sofridos,  são  também  reparáveis  os  atropelos  psicológicos  gerados,  eis  que  o
indivíduo  é  titular  de  direitos  integrantes  de  sua  personalidade,  passíveis  de
reparação pecuniária, caso sejam esses atingidos.

Diante do panorama narrado, vislumbro do acervo
probatório encartado aos autos, precisamente a documentação de fls. 39 e 41, a venda
de veículo efetuada pela concessionária, ora apelante, com gravame à parte autora,
implicando no excessivo prolongamento de tempo em transferir a propriedade do
bem, com repercussão em diversos aspectos, prescindindo-se, pois, da comprovação
da existência de constrangimento, sendo suficiente, apenas, a prova cabal da conduta
ilícita do fornecedor de serviços.

Dessa forma, a deficiência na prestação de serviços
enseja  na responsabilização do fornecedor,  devendo este  responder objetivamente
por eventuais danos causados ao consumidor em razão do risco de sua atividade,
independentemente  da  observância  de  culpa,  seja  qual  for  a  sua  modalidade:
negligência, imperícia e imprudência.

De mais a mais, inobstante as alegações recursais da
demandada de que a má-fé foi do antigo proprietário do veículo, impende consignar
que a concessionária agiu com negligência, sem se cercar dos cuidados necessários,
caracterizando-se, assim, defeito na prestação de serviço, pois não se resguardou das
cautelas suficientes, a fim de aferir a documentação exposta pelo terceiro, haja vista o
certificado de registro do automóvel  constar  a data  de 13/12/2012,  fl.  39,  ou seja,
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posterior à venda efetuada pela empresa promovida à demandante.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSUMIDOR  E
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  E  INDENIZATÓRIA.  DANOS
MORAIS.  Venda  de  veículo  com  restrição  não
informada – Procedência na origem. (1) preliminar.
Cerceamento de defesa. Citação de terceiro. Relação
de consumo. Inviabilidade. Inteligência do art. 88 do

CDC.  -  Na  ação  que  versa  relação  de  consumo  é
vedada a denunciação da lide nos termos do artigo 88

do Código de Defesa do Consumidor, vocacionada que
está  a  restrição  para  a  celeridade  da  tutela  dos
consumidores - Nada obstando a persecução na via
própria.  (2)  mérito.  Comercialização  de  veículo.
Restrição  não  informada.  Culpa  de  terceiro.
Inexistência. Ato próprio. Demora excessiva. Dano
moral  evidenciado.  Valor.  Redução.  -  Evidencia  o
defeito  do  serviço  a  frustração  de  legítima
expectativa do consumidor em receber informações
claras  acerca  da  regularidade  do  bem,  não  lhe
socorrendo a alegação de que anterior proprietário
deixou  de  quitar  financiamento  com  garantia  de
alienação fiduciária.  - Os nefastos efeitos agravam-
se se o vendedor retarda por quase 2 (dois) a solução,
configurando dano moral, à medida que transborda
dos  limites  do  simples  aborrecimento.  -  A
compensação  por  danos  morais  deve  considerar,
além  da  extensão  do  dano  e  o  grau  de  culpa  do
ofensor, os fins pedagógico, inibitório e reparador da
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verba, a fim de que reste proporcional. Observadas
essas  finalidades,  minora-se  o  quantum.  Sentença
alterada.  Recurso  parcialmente  provido.  (TJSC;  AC
2014.028461-6;  Lauro  Müller;  Quinta  Câmara  de
Direito  Civil;  Rel.  Des.  Henry  Petry  Junior;  Julg.
07/08/2014; DJSC 19/08/2014; Pág. 155). - Negritei.

Logo, vê-se que os constrangimentos suportados pela
demandante  ultrapassam  a  seara  de  mero  dissabor,  tendo  em  vista  o
constrangimento causado pela excessiva demora na regularização da documentação
do bem adquirido, tornando-se, portanto, inquestionável a ocorrência do dano moral
e  o  dever  de  indenizar,  visto  ser  esta  a  única  forma  existente  para  se  tentar
compensar a violação do seu patrimônio subjetivo.

Feitas  as  considerações,  cumpre  fixar  a  verba
indenizatória moral.

Nessa trilha de raciocínio,  para a determinação da
quantia  indenizatória  moral,  os  critérios utilizados devem estar  de acordo com a
melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  pertinente  à  matéria  sub  examine,
consoante a qual incumbe ao julgador arbitrar, observando as peculiaridades do caso
concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de
modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto
de não atender aos fins por si propostos.

Sendo assim, no intuito de se perquirir o valor do
dano  moral,  é  necessário  levar  em  consideração  as  condições  pessoais  dos
envolvidos, a fim de não se transpor os limites dos bons princípios que regem as
relações  de  direito  atinentes  à  matéria,  a  saber,  o  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173,
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cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, pronunciou-se no sentido de que “não
há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso
concreto”.

Nesse  sentido,  é  válido  trazer  a  lume
pronunciamento do doutrinador  Humberto Theodoro Júnior, o qual se manifestou
no tocante aos limites e critérios utilizados pelo julgador, para a fixação do valor da
indenização decorrente de danos morais:

O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do
princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades
de  cada  caso,  principalmente  em função  do  nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão (In. RT 662/9).  

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO  À  IMAGEM.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS.  OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compe  nsação  devida,  na  espécie,  deve  ser  
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
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razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - destaquei.

Desse modo, levando em consideração a extensão do
dano,  bem como as  circunstâncias  do fato,  sua  repercussão e  as  condições  sócio-
econômicas da vítima e do ofensor, entendo que o Magistrado sentenciante ponderou
os  critérios  supracitados  e  arbitrou  os  danos  morais,  dentro  dos  parâmetros
adequados à espécie, não havendo motivo para reformar a decisão de primeiro grau.

Ademais,  impende  ressaltar  que  o  Órgão  Julgador
não está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente,
sendo  suficiente  a  apreciação  daqueles  que  entende  necessários  ao  deslinde  da
questão.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  DENUNCIAÇÃO  À
LIDE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.

É como VOTO.
     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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