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APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
FABRICANTE  E  CONCESSIONÁRIA.
COMPRA  DE  VEÍCULO  ZERO
QUILÔMETRO.  DEFEITOS  SANADOS.
RESTITUIÇÃO  DE  VALORES.
DESCABIMENTO.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.  ABALOS PSICOLÓGICOS.
ARBITRAMENTO.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO. 

- A relação contratual estabelecida entre as partes se
configura  típica  relação  de  consumo, aplicando-se,
por  conseguinte,  a  responsabilidade  civil  objetiva,
configurada  independentemente  da  existência  de
culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do
Código Consumerista.

-  Tendo  a  perícia  técnica  procedida  no  veículo
concluído  que  os  defeitos  apresentados  foram
sanados, não há que se falar em restituição do valor
pago pelo bem, por  não estar  configurada qualquer
das hipóteses do art. 18 do CDC. 

-  É  cabível  a  indenização  por  dano  moral  quando
evidenciada  a  frustração  do  consumidor  diante  dos
transtornos  enfrentados  pelos  defeitos  apresentados
em seu veículo zero quilômetro.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  dar  parcial  provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Antônio  Carlos
Dias Silvino, desafiando sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca
de Santa  Rita,  nos  autos  da  “Ação de Indenização por Danos  Morais  e
Materiais”  ajuizada  pelo  apelante  em  face  da  J.  Carneiro  Comércio  e
Representação Ltda. e Renault do Brasil. 

Na peça de ingresso (fls. 02/11), afirmou o autor ter adquirido,
em 19 de setembro de 2011, um veículo novo, modelo Logan Authentique, cor
prata, ano 2012, fabricação 2011, na concessionária demandada. Alegou que,
com pouco tempo de uso, o automóvel começou a apresentar problemas, como
vazamento de óleo e barulho nas marchas.

Asseverou  que  encaminhou,  em  13/10/2011,  o  veículo  à
assistência técnica autorizada para os problemas serem solucionados. Afirmou,
ainda, que, apesar de a entrega ter sido agendada para o mesmo dia às 17:30
horas, “não pode efetuar a retirada do veículo devido a informação de que o
carro não estava pronto devido a possuir vários problemas como vazamento
de  óleo  e  problema  na  caixa  de  marcha.”  (fls.  04),  tendo  recebido  a
informação que a entrega seria em 15 dias devido à quantidade de serviços a
serem realizados.

Por fim, pugnou pela procedência do pedido com a condenação
dos promovidos a devolver o valor que despendeu pelo veículo, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais. 

Regularmente  citada,  a  promovida  Renault  do  Brasil  S/A.
apresentou  contestação  (fls.  39/54),  alegando,  preliminarmente,  sua
ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, defendeu a
não  comprovação  dos  vícios  de  fabricação,  bem  como  que  o  veículo  foi
devidamente  reparado  no  prazo  legal.  Defendeu  a  inexistência  de  dano
material e moral no caso em tela. 

Réplica Impugnatória (fls. 141/151).

Em seguida,  decidindo  a  querela,  a  douta  magistrada  julgou
improcedentes os pedidos (fls. 191/193).

Inconformada,  a  promovente  interpôs  Apelação  Cível  (fls.
196/204),  alegando,  em  síntese,  que  restaram  comprovados  os  problemas
enfrentados pelos vícios apresentados, não sanados pela assistência técnica no
prazo  legal.  Sustenta  que  os  defeitos  apontados  são  inadmissíveis  quando
vislumbra a compra de um automóvel novo. Defende  que os transtornos por
ele  suportados  ensejam  a  indenização  por  danos  morais,  bem  como  a
devolução dos valores pagos.
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Contrarrazões ofertadas (fls. 206/209v.). 

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do feito sem manifestação de mérito, por ausência de interesse
público e relevância social que recomende a sua intervenção (fls. 215/216).

É o relatório.

VOTO.

De início, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil  de 2015, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular  os efeitos e  os requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo
com os termos dispostos no novo Código de Processo Civil, conheço do apelo,
passando à análise dos argumentos recursais.

Busca  o  recorrente  a  reforma  da  sentença  que  julgou
improcedente  pleito  de  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  e
materiais,  decorrentes  da  aquisição  de  um veículo  zero  quilômetro,  o qual
apresentou defeitos. 

De  proêmio,  cumpre  esclarecer  que  o  caso  em  discussão  é
tipicamente consumerista, atraindo a aplicação das regras insertas no Código
de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art.  18 do Código de Defesa do Consumidor,
verificado o vício do produto e do serviço, todos aqueles que participam da
cadeia produtiva respondem solidariamente pelo vícios que torne o referido
produto impróprio ou inadequado, para o uso do consumidor. Vejamos:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos  vícios  de  qualidade  ou  quantidade  que  os
tornem  impróprios  ou  inadequados  ao  consumo  a
que  se  destinam ou  lhes  diminuam  o  valor,  assim
como por aqueles decorrentes da disparidade,  com
as  indicações  constantes  do  recipiente,  da
embalagem,  rotulagem  ou  mensagem  publicitária,
respeitadas  as  variações  decorrentes  de  sua
natureza,  podendo  o  consumidor  exigir  a
substituição das partes viciadas.”

Sendo assim, a responsabilidade das recorridas só seria afastada
caso houvesse trazido aos autos prova inequívoca do fato extintivo do direito
do autor, ou seja, de que não havia o defeito ou de que este se originou por
culpa exclusiva do consumidor em razão de seu mau uso (art. 373, inciso II,
do Código de Processo Civil).
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Nesse  sentido,  trago  à  baila  precedente  do  Tribunal  da
Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração no
Recurso  Especial.  Violação  do  art.  535  do  CPC.
Omissão,  contradição  ou  obscuridade.  Inexistência.
Recebimento  como agravo  regimental.  Princípio  da
fungibilidade.  Possibilidade.  Reconsideração  da
decisão.  Porte  de  remessa  e  retorno.  Recolhimento
por meio de guia estadual conforme disciplinado pelo
tribunal de origem. Tribunal de justiça do estado de
Santa  Catarina.  Possibilidade.  Custas  judiciais.
Recolhimento  por  meio  de  gru.  Deserção.  Não
ocorrência.  Recurso  Especial.  Consumidor.
Destinatário  final.  Definição.  Teoria  finalista.
Aplicação do CDC. Solidariedade entre a fabricante e
a concessionária.  Decisão recorrida em consonância
com a  jurisprudência  desta  corte.  Súmula  nº  83 do
STJ.  Compensação  dos  honorários  advocatícios.
Possibilidade.  Súmula  nº  306  do  STJ.  Recurso
Especial  parcialmente  provido.”  (STJ;  EDcl-REsp
1.251.608;  Proc.  2011/0099109-6;  SC;  Terceira
Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 01/03/2016). 

Como já  exposto,  a  relação  contratual  estabelecida  entre  as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“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”.

Na hipótese dos autos, o autor adquiriu, em 19 de setembro de
2011,  um  veículo  novo,  modelo  Logan  Authentique,  cor  prata,  ano  2012,
fabricação 2011, na concessionária demandada. 

Alegou que, com pouco tempo de uso, o automóvel começou a
apresentar  problemas,  como  vazamento  de  óleo  e  barulho  nas  marchas.
Asseverou que encaminhou o bem à autorizada para conserto, em 13/10/2011,
e, apesar de a entrega ter sido agendada para o mesmo dia às 17:30 horas,
“não pode efetuar a retirada do veículo devido a informação de que o carro
não estava pronto devido a possuir vários problemas como vazamento de óleo
e problema na caixa de marcha.” (fls. 04), tendo recebido a informação que a
entrega seria em 15 dias devido à quantidade de serviços a serem realizados.

Pelos  documentos  encartados  aos  autos  (fls.  25;  134/139),
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verifica-se que o promovente, de fato, apresentou o veículo para reparos em
duas oportunidades, em 13/10/2011 e em 19/05/2012. 

Contudo, a perícia técnica, realizada nos autos da Ação Cautelar
nº 033.2011.005.139-9, apurou que os defeitos antes apresentados pelo veículo
foram sanados, tendo afirmado o expert que "após criteriosa análise de todas
as peças do processo, das informações prestadas pelos autores elencadas no
discorrer desta perícia, dos diversos testes e inspeções realizadas, conclui-se
que  o  Renault/Logan  Authentique,  Ano/Mod.  2011/2012,  cor  prata,
combustível  álcool/gasolina,  chassis  93YLSR6RHCJ941714,  placa  OEV
8919/PB adquirido em 19/09/2011 de propriedade do autor,  o Sr.  Antônio
Carlos Dias Silvino, não apresentou os problemas informados pelo mesmo.”
(fls. 43). 

Assim, não resta dúvidas que os vícios do veículo apontados
inicialmente não mais subsistem, tendo sido reparado dentro do prazo legal, de
30 (trinta) dias, consoante os documentos colacionados ao caderno processual.

Ora, a redação do art. 18 é clara, só havendo que se falar em
responsabilidade dos fornecedores de produtos pelos vícios de qualidade ou
quantidade   “que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor”.

Nesse contexto, considerando que os defeitos apontados foram
sanados, o veículo não restou inabilitado ao consumo a que se destina,  razão
pela qual não há que se falar em redibição, com a restituição dos valores pagos
pelo autor. 

Consigno,  por  amor  ao  debate,  que  não  há  que  se  falar  em
contradição do perito, pois não vislumbro qualquer incoerência entre o laudo e
a resposta ao quesito formulado pelo autor. 

Com efeito,  extrai-se  das  afirmações  do  expert  que,  em que
pese os defeitos apresentados no automóvel serem de fabricação, os mesmos,
após os reparos realizados na concessionária, não mais subsistem. 

Ultrapassada tal questão, resta analisar se a situação vivenciada
pelo recorrente, em razão dos vícios ocultos apresentados pelo veículo por ele
adquirido, causou-lhes dano moral passível de indenização. 

Pois  bem.  Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”
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“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Outrossim, no que diz respeito ao dano moral, tenho que pode
ser compreendido como aquele transtorno que venha a causar aflição, angústia
e desequilíbrio no bem-estar  da pessoa,  abalando sua  honra e  ocasionando
desordem psicológica considerável. Nesse passo, não se inclui nesta definição
os fatos que ensejem mero aborrecimento do dia a dia.

No caso em tela, como já exposto, o autor adquiriu um veículo
zero quilômetro na concessionária demandada e, com menos de um mês de
uso, o automóvel já apresentou problemas, como vazamento de óleo e barulho
nas  marchas,  tendo  sido  encaminhado  para  conserto  em  mais  de  uma
oportunidade. 

Nesse  diapasão,  conclui-se  que  os  fatos  descritos  nos  autos
revelaram-se suficientes  para  causarem aflição,  angústia  e  desequilíbrio  no
bem-estar  do  promovente,  ultrapassando,  assim,  a  fronteira  dos
aborrecimentos ou contratempos cotidianos.

Com  efeito,  não  se  pode  desconsiderar  os  transtornos  e  a
frustração enfrentados pelo autor, haja vista que ao adquirir um veículo zero
quilômetro o que se espera é que esse funcione em perfeitas condições, o que
não ocorreu no caso concreto. 

De  fato,  é  evidente  a  frustração  e  a  angústia  gerada  pelos
transtornos suportados pelo apelante que, como qualquer pessoa que adquire
um  bem  novo,  não  espera  ter  que  passar  por  problemas  de  mau
funcionamento, ter que encaminhá-lo reiteradamente à concessionária e, ainda,
ser privado da sua utilização.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.
DECADÊNCIA.  VEÍCULO  ZERO  QUILÔMETRO
COM DEFEITO. RETORNO À CONCESSIONÁRIA
POR  DIVERSAS  VEZES  PARA  SOLUÇÃO  DO
PROBLEMA.  CONFIGURAÇÃO  DO  DANO
MORAL.  JURISPRUDÊNCIA.  REEXAME  DE
PROVAS.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.  1.  Está  pacificado  nesta  Corte  o
entendimento  de  que  a  reclamação do  consumidor
formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo
de  decadência  até  a  resposta  negativa  deste.
Precedente.  2.  Na  hipótese,  mediante  análise  do
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conjunto fático-probatório dos  autos,  tem-se  que  o
eg. Tribunal de origem concluiu que não ocorreu a
decadência.  Afigura-se inviável rever tal conclusão
em sede de Recurso Especial, tendo em vista o óbice
da Súmula nº 7/STJ. Precedente. 3. A jurisprudência
desta Corte é no sentido de que é cabível indenização
por  danos  extrapatrimoniais  nos  casos  em  que  o
consumidor  de  veículo  zero  quilômetro  necessite
retornar  à  concessionária  por  diversas  vezes  para
solucionar defeitos. Precedentes. 4. Agravo interno a
que  se  nega  provimento.”  (STJ;  AgInt-AREsp
142.903;  Proc.  2012/0023409-6;  RJ;  Quarta  Turma;
Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/03/2017).

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  Ação  de  resolução
contratual c/c indenização por danos morais. Direito
do consumidor. Aquisição de veículo novo. Repetido
defeito.  Reiteradas  ordens  de  serviços.  Vícios
aparentemente reparados.  Prova pericial.  Princípio
da não adstrição ao laudo. Embasamento nas demais
provas carreadas. Dano moral. Nexo causal e culpa
revelados.  Requisitos  autorizadores  peculiaridades
do caso. Inexistência de mero dissabor. Indenização
cabível. Fixação em valor insuficiente  à reparação
do  dano.  Majoração  devida.  Responsabilidade
solidária. Desprovimento do 2º recurso e provimento
do 1º recurso. A jurisprudência do STJ orienta-se no
sentido de ser cabível indenização por dano moral
quando  o  consumidor  de  veículo  zero  quilômetro
necessita  retornar  à  concessionária  por  diversas
vezes, para reparos. (resp 1443268/df, Rel. Ministro
sidnei  beneti,  terceira  turma,  julgado  em  03/06/
2014,  dje  08/09/2014).  A  indenização  por  dano
moral  deve  ser  fixada  com  prudência,  segundo  o
princípio  da  razoabilidade  e  de  acordo  com  os
critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, a
fim  de  que  não  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento. Negar provimento ao segundo apelo
e  dar  provimento  ao  primeiro.”  (TJPB;  APL
0042764-43.2008.815.2001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti;  DJPB 31/10/2017;  Pág.
6).

Conclui-se,  portanto,  estar  evidenciado  o  dever  reparatório,
diante do desgaste emocional a que o consumidor foi submetido, devendo ser
reformada a sentença neste ponto.

No que se refere ao  quantum indenizatório, tenho que o  valor
dos  danos  morais  deve  ser  arbitrado  com  observância  do  princípio  da
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razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo
tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Nesse contexto, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) é condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do
dano e seu efeito lesivo. Observo, assim, os critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade,  sem  implicar  em  enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e
atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras
semelhantes. 

- Da Conclusão

Ante  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECURSO  APELATÓRIO,  para  reformar  a  sentença  de  primeiro  grau,
condenando solidariamente os promovidos ao pagamento de  indenização por
dano moral  ao autor,  no  valor  de  R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  corrigido
monetariamente a partir desta decisão e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a contar da citação. 

Por  via  de  consequência,  diante  da  sucumbência  recíproca  e
equivalente,  em conformidade  com a  prescrição  do  art.  86  do  Código  de
Processo Civil, autor e promovidos deverão arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios, de maneira igualitária.

Outrossim, considerando a interposição do recurso, com fulcro
no art.  85,  §11,  do Novo Código de Processo Civil,  majoro  os  honorários
advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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