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APELAÇÕES. AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
DA  RESOLUÇÃO  DO  FINANCIAMENTO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUBLEVAÇÃO DAS
PROMOVIDAS.  ENTRELAÇAMENTO.  EXAME
CONJUNTO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  USADO.
APRESENTAÇÃO  DE  PROBLEMAS  NOS  TRÊS
PRIMEIROS  MESES  DE  USO.  EXISTÊNCIA  DE
VÍCIO  OCULTO.  BEM  ENCAMINHADO  POR
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DIVERSAS  VEZES  À  AGÊNCIA  DE  VEÍCULOS.
DEFEITO  NÃO  SANADO.  COMPROVAÇÃO  DE
INUTILIDADE  DO  BEM  AO  FIM  QUE  SE
DESTINA.  RESCISÃO  DO  CONTRATO  DE
COMPRA  E  VENDA  E  DE  FINANCIAMENTO.
DEVOLUÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS.
CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM FIXADO.  OBSERVÂNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  Existindo  vícios  ocultos  nos  produtos  adquiridos
pelo  consumidor,  remanesce  imperiosa  a  aplicação
do  art.  18,  da  Lei  nº  8.078/1990,  ensejando  dano
material passível de compensação.

- O desfazimento do pacto de compra do veículo o
qual apresenta defeito oculto tornando-o impróprio
ou inadequado para o uso é medida impositiva, à luz
da legislação consumerista.

- Celebrado contrato de financiamento com o intuito
de  proceder  à  aquisição  de  automóvel,  e  vindo,
posteriormente  a  ser  extinto  o  pacto  principal,
extingue-se também o acessório.

- Os inúmeros defeitos apresentados por veículo logo
que  adquirido,  configura  dano  passível  de
indenização,  sobretudo  quando  os problemas não
são resolvidos  a  contento  e o  consumidor  fica
impossibilitado de usufruir do bem.
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-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  montante
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover as apelações.

Ronyel da Costa Souza manejou a vertente Ação de
Rescisão Contratual  Cumulada com Indenização por  Danos Materiais  e  Morais
com Pedido de Tutela Antecipada da Resolução do Financiamento em face da  4
Rodas  Veículos  Ltda e  da  BV  Financeira  S/A  -  Crédito  Financiamento  e
Investimento, argumentando  que  no  dia  28  de  fevereiro  de  2011  dirigiu-se  à
concessionária  mencionada,  com o desiderato  de  adquirir  um veículo  automotor,
tendo escolhido, na oportunidade, o Peugeot, cor preta, ano/modelo 2003/2004, placa
MMQ 9781.

Alega que, para efetivação da compra, teria entregue
a sua moto, Yamaha XTZ, preta, ano/modelo 2004/2005, placa MOK 6649, pelo valor
de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  sendo  ainda  necessário  financiar  junto  a  BV
Financeira S/A - Crédito Financiamento e Investimento a quantia de R$ 12.935,00
(doze  mil  novecentos  e  trinta  e  cinco  reais),  estando,  inclusos  nesses  valores  o
importe de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) referente a transferência de
propriedade  do  bem.  Contudo,  assim  que  o  automóvel  saiu  da  concessionária,
apresentou o primeiro problema, qual seja, falha na embreagem, surgindo outros ao
longo dos primeiros três  meses  de uso.  Como se não bastasse,  ficou acertado na
negociação  que  o  veículo  seria  entregue  emplacado,  porém,  ao  ser  parado  pela
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Polícia  Rodoviária  Federal,  esta  detectou  que  o  carro  não  estava  com  seu
licenciamento  devidamente  quitado.  Diante  desses  incidentes,  resolveu  ajuizar  a
presente demanda,  para que,  em liminar,  fosse resolvido o financiamento junto à
instituição  financeira,  bem  como  que  fosse  permitido  a  devolução  do  veículo  à
concessionária.  Por  fim,  requereu a  rescisão  do  contrato  firmado entre  as  partes,
devendo às promovidas serem condenadas a restituir os valores pagos, inclusive as
prestações do financiamento vencidas e vincendas, a serem quitadas no decorrer do
processo, bem como indenizá-lo pelos danos morais suportados, no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais).

Contestação  da BV  financeira  S/A  Crédito  -
Financiamento -  Investimento,  fls.  41/49,  arguindo,  inicialmente,  a  preliminar de
ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito afirmou ter agido conforme seu direito de
credor,  inexistindo,  portanto,  ato  ilícito  por  ele  praticado.  Por  fim,  requer  a
improcedência do pedido.  

4  Rodas  Veículos  Ltda,  por  seu  turno,  também
apresentou contestação às fls. 69/76, levantando,  a priori,  a prefacial de inépcia da
inicial. Com relação ao mérito asseverou que o promovente “realizou um teste-drive
no veículo, e afinal, o comprou, sem registrar nenhuma insatisfação, a prova maior
do alegado é que o negócio foi fechado, fato este já confessado pelo Promovente”, fl.
71. Contudo, ao retornar ao estabelecimento afirmando a ocorrência de defeitos no
bem, todos foram prontamente solucionados por mera liberalidade, razão pela qual
não merece acolhimento os pleitos autorais.

O Magistrado a quo, fls. 255/259, julgou procedente a
pretensão disposta na exordial, nos seguintes termos: 

Pelo  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido
formulado pelo autor para:
1. Rescindir o contrato de compra do veículo descrito
na  inicial,  determinando  a  devolução  do  valor  da
entrada  (R$  4.000,00)  corrigidos  monetariamente
desde o desembolso e acrescido dos juros de mora;
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2. Rescindir também o contrato de financiamento do
aludido celebrado com a BV FINANCEIRA, devendo
este  restituir  os  valores  pagos  pelo  autor,
devidamente  corrigidos,  a  partir  do  desembolso  e
acrescidos dos juros de mora desde a citação;
3. Condenar a ré 4 RODAS VEÍCULOS LTDA a pagar
indenização a título de danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente
a partir da data desta decisão e acrescidos de juros de
mora desde a citação.
4.Condenar os demandados ao pagamento de custas
e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o
valor total da condenação.

Em  face  da  decisão,  foram  opostos  Embargos  de
Declaração, fls. 261/269, pela 4 Rodas Veículos Ltda, os quais foram rejeitados pelo
Juiz singular, fls. 289/290.

Inconformada,  a  BV  Financeira  S/A  -  Crédito,
Financiamento  e  Investimento manejou  APELAÇÃO de  fls.  270/276,  e,  nas  suas
razões, sustenta que o contrato firmado entre partes, foi efetuado de acordo com a
vontade livre e autônoma das partes,e, portanto, em conformidade com a legislação
correlata, inexistindo qualquer ilícito na conduta praticada pela instituição financeira,
ao efetuar a cobrança das parcelas do ajuste negocial, pelo que deve o consumidor
honrar integralmente com o pactuado, por força do princípio “pacta sunt servanda”.
Defende  ser  indevida  a  repetição  de  indébito  na  forma  dobrada,  porquanto  não
preenchidos os requisitos exigidos para tanto. Ao final, pugna pela improcedência da
demanda, e, na hipótese de condenação, que seja a 4 Rodas Veículos Ltda condenada
a devolver o valor recebido pela venda do veículo, bem como que reduzida a quantia
fixada a título de danos morais.

Igualmente  irresignada,  a  4  Rodas  Veículos  Ltda
interpôs Recurso de Apelação, 295/307, e, nas suas razões, aduz a impropriedade do
decisum impugnado, ao fundamento de que o julgador de primeiro grau, ao julgar
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procedente a pretensão preambular, não se ateve ao conjunto probatório constante do
caderno processual, no qual se detecta que a parte autora não constituiu nenhuma
prova capaz  de  justificar  sua pretensão,  ao  passo  que a  apelante,  prestou toda  a
assistência devida, quando provocada para tanto, autorizando uma nova revisão do
bem, deixando-o em perfeito estado de uso e funcionamento, dentro do prazo legal
de 30 (trinta) dias, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Defende ser
descabido o pedido de rescisão contratual e devolução da quantia paga pelo veículo,
porquanto não configurado a existência de vício oculto no bem, eis que trata-se de
um veículo que ao tempo da aquisição já contava com aproximadamente 08 anos de
uso,  pelo  que aduz que eventuais  e  pontuais  problemas devem ser  considerados
normais, fruto do desgaste natural decorrente do uso do automóvel. Por essas razões,
pugna pelo afastamento de sua condenação à rescisão contratual, e em danos morais,
diante  da  inexistência  de  ato  ilícito  praticado  pela  apelante,  requerendo,
alternativamente, a minoração do valor fixado a esse título.

Contrarrazões ofertadas por Ronyel da Costa Souza,
fl. 314/326.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  335/342,  através  da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, não opinou no mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O cerne da questão reside em saber se  é  devida a
rescisão do contrato de compra e venda do veículo celebrado com a 4 Rodas Veículos
Ltda,  bem como o de financiamento firmado com a instituição financeira,  com a
restituição da totalidade dos valores pagos pela parte autora para aquisição do bem,
bem como se devido a condenação da concessionária de veículos ao pagamento da
indenização por danos morais.

De  início,  importante  ressaltar  que  a  relação
envolvendo os litigantes é tipicamente de consumo, regida pela legislação especial,
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por  se  enquadrarem  as  partes,  perfeitamente,  nos  conceitos  de  consumidor  e
fornecedor, insculpidos, respectivamente, nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do
Consumidor, os quais preconizam:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que  adquire  ou  utiliza  produtos  ou  serviço  como
destinatário final.
Parágrafo  único  -  Equipara-se  a  consumidor  a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.

E,

Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem
atividades  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços. 
§  1°  Produto  é  qualquer  bem,  móvel  ou  imóvel,
material ou imaterial. 
§  2º.  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no
mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,
inclusive  as  de  natureza  bancária,  financeira,  de
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista.

Na  hipótese  dos  autos,  sustenta  4  Rodas  Veículos
Ltda ser indevida a resolução do contrato de compra e venda, e, por conseguinte, a
devolução do montante pago pela parte autora, ao fundamento de  que não restou
configurado na espécie, a existência de vício oculto no bem.

Em que pese os argumentos lançados pela recorrente
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em suas razões recursais, ressalto que as assertivas lançadas pela parte autora, no que
tange a existência de vício oculto no veículo vendido pelo recorrente,  eis que em
menos de três meses de uso, apresentou diversos defeitos de funcionamento, que
impediram sua circulação, restou devidamente comprovado nos autos, notadamente,
por meio do relatado na peça de defesa apresentada pela agência de veículos, na qual
reconhece ter o promovido comparecido por diversas vezes à concessionária logo
após a compra do mesmo, em razão dos problemas constatados, fl. 69/76, bem como
na certidão emitida pelo oficial de justiça, ao declarar que ficou impedido de recolher
o bem para o depósito judicial, em razão dos defeitos apresentados, fl. 114V, pelo que
não  restam  dúvidas  de  que  as  máculas  existentes  no  veículo,  tornaram-no
imprestável à finalidade ao qual se destina.

Outrossim, importante destacar que,  muito embora
se trate de veículo usado, os problemas constados, a saber, falha na embreagem, no
motor, nos amortecedores, não se restringem à desgaste natural, conforme defendido
em  suas  razões  recurais,  mas  a  peças  fundamentais  do  bem,  cuja  garantia  foi
assegurada pela ré, no ato de venda.

Destarte,  verificada  a  existência  de  vício  oculto  no
bem, correta a sentença proferido pelo Juiz de primeiro grau, que decretou a rescisão
do contrato de compra e venda, ao tempo em que ordenou a restituição dos valores
desprendidos para aquisição do automóvel, porquanto consubstanciada no art. 441,
do Código Civil, e art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, cuja transcrição
não se dispensa:

Art.  441.  A coisa  recebida  em  virtude  de  contrato
comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos
ocultos,  que  a  tornem  imprópria  ao  uso  a  que  é
destinada, ou lhe diminuam o valor.

E

Art.  18.  Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
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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.
§1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
30  (trinta)  dias,  pode  o  consumidor  exigir,
alternativamente e à sua escolha:
I  -  a  substituição do produto por outro  da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso;
II  -  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,
monetariamente  atualizada,  sem  prejuízo  de
eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.

De  igual  forma,  deve  ser  mantida  a  sentença,  na
parte em que ordenou a rescisão do contrato de financiamento celebrado junto a
instituição financeira, condenando esta na devolução dos valores pagos, eis que, não
se pode olvidar, do caráter acessório da avença pactuada entre o consumidor e  BV
Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento com relação ao contrato de
compra e venda, pelo que rescindido o negócio principal, imperioso o cancelamento
da concessão de crédito,  cuja responsabilidade pela restituição da quantia paga é
exclusivamente  da  casa  bancária,  pois  quem  efetivamente  se  beneficiou  com  as
prestações quitadas do financiamento.

A respeito, a jurisprudência pátria:

BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO  -  VÍCIO  OCULTO  NÃO  SANADO  -
DESFAZIMENTO  DO  NEGÓCIO  -
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FINANCIAMENTO  -  CONTRATOS  CONEXOS  -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA
MANTIDA  -  PRELIMINAR  REJEITADA,
RECURSOS  IMPROVIDOS.  O  fato  de  se  adquirir
produto  usado  não  exime  a  vendedora  de
responsabilidade, que é objetiva e independente de
culpa,  mesmo  porque  não  é  justo  imputar  ao
consumidor  o  ônus  de  suportar  os  defeitos
apresentados pelo veículo"."A resolução do contrato
de  compra  e  venda  acarreta  a  extinção  do  pacto
acessório  de  financiamento,  haja  vista  que  os
negócios jurídicos, embora distintos, são coligados e
a perda da eficácia de um repercute na validade do
outro".  (TJ-SP  -  APL:  00146534120138260005  SP
0014653-41.2013.8.26.0005, Relator: Renato Sartorelli,
Data  de  Julgamento:  08/06/2017,  26ª  Câmara  de
Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2017)

Nessa senda, diante do indiscutível vício existente no
veículo adquirido pelo autor, cabível a rescisão do ajuste firmado entre as partes, com
a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 

Quanto à  reparação por  danos morais,  sabe-se ser
devida quando advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, viole o
direito  da  parte,  atingindo  profundamente  o  seu  patrimônio  psíquico.  Nessas
condições, a indentação encontra amparo jurídico no art. 5o, V e X, da Constituição
Federal, e art. 186, do Código Civil. 

Sendo  assim,  cabe  averiguar  se  a  conduta  da
empresa promovida – ao colocar no mercado de consumo, um produto com vício -
ocasionou danos de ordem moral à parte.

Ora, dúvidas não há que o adquirente de um veículo,
ao ter suas expectativas frustradas devido à impossibilidade de utilizar o bem, no
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caso inclusive, pouco tempo depois de tê-lo adquirido, sofre abalo psicológico que
ultrapassa a seara do mero dissabor. 

Sobre  o  cabimento  de  danos  morais  em  caso  de
venda de veículo com vício, o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REDIBITÓRIO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DA PARTE  AUTORA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
DA  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  NÃO
RECONHECIDA  NA  SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DO  TEMA.
MÉRITO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO. APLICAÇÃO
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
VÍCIO NO MOTOR DO VEÍCULO VERIFICADO 44
DIAS  APÓS  A  AQUISIÇÃO.  DEVER  DO
FORNECEDOR  EM  OFERTAR  VEÍCULO  COM
MÍNIMAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.  VÍCIO
OCULTO  CARACTERIZADO.  SENTENÇA
REFORMADA.  RESCISÃO  DOS  CONTRATOS  DE
COMPRA  E  DE  FINANCIAMENTO.  RETORNO
DAS  PARTES  AO  STATUS  QUO  ANTE,  DIANTE
DO  VÍCIO  OCULTO  QUE  PAIRA  SOBRE  O
VEÍCULO.  DEVER  DE  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES PAGOS PELA APELANTE A TÍTULO DE
FINANCIAMENTO.  REVELIA  DA
REVENDEDORA.  DANO  MORAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGOS 12 E 14
DO  CDC.  ATO  ILÍCITO  CARACTERIZADO.
ARTIGO  186  DO  CC.  DANO  MORAL
CONFIGURADO, EM RAZÃO DA INVIABILIDADE
DE  UTILIZAÇÃO  DO  VEÍCULO.  DEVER  DE
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INDENIZAR  DAS  APELADAS.  INVERSÃO  DO
ÔNUS  SUCUMBENCIAL.  ARBITRAMENTO  DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO
CPC/2015. Recurso conhecido e provido.
(TJ-SC  -  AC:  03014110720168240032  Itaiópolis
0301411-07.2016.8.24.0032, Relator: Guilherme Nunes
Born,  Data  de  Julgamento:  05/10/2017,  Primeira
Câmara de Direito Comercial).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  POR  VÍCIOS  REDIBITÓRIOS  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  TESE  DE  DEFESA  APRESENTADA
EXCLUSIVAMENTE  NO  APELO.  INOVAÇÃO
RECURSAL. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO COM
VÍCIOS  OCULTOS.  DEFEITOS  NÃO
CONSERTADOS.  RESTITUIÇÃO  DAS  QUANTIAS
PAGAS.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  RAZOÁVEL.
DANO  MATERIAL.  NÃO  COMPROVADO.  1.
Segundo  o  artigo  300  do  Código  de  Processo
Civil/73, aplicável à época da prolação da sentença,
toda  a  matéria  de  defesa  deve  ser  condensada  na
contestação,  sob  pena  de  preclusão.  2.  Não  é
admissível que, em sede de apelo, o recorrente/réu
apresente questões sequer suscitadas na contestação,
por se tratar de inovação recursal. 3. O comerciante
de veículo usado responde pelos vícios de qualidade
existentes no produto, no momento da alienação, que
o torne impróprio ao consumo a que se destina, nos
termos do artigo 18, caput, do Código de Defesa do
Consumidor. 4. Caso os vícios não sejam sanados no
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prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor
exigir  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,
monetariamente  atualizada,  sem  prejuízo  de
eventuais perdas e danos. Inteligência do artigo 18, §
1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Configura  dano  moral,  suscetível  de  indenização,
quando  o  consumidor  necessita  retornar  ao
comerciante por diversas vezes para reparar defeitos
apresentados no veículo adquirido, sem obter êxito,
em virtude da quebra de  sua legítima expectativa,
que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e
desgaste  emocional.  6.  Afigura-se  justo  o  valor
indenizatório  no  importe  de  R$  3.000,00  (três  mil
reais),  porquanto  arbitrado  em  sintonia  com  os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.  7.
O pedido  de  reparação  de  dano material  deve ser
julgado  improcedente  caso  a  lesão  não  seja
demonstrada.  APELO  CONHECIDO,  EM  PARTE,
RECURSO  ADESIVO  CONHECIDO  E  AMBOS
DESPROVIDOS.  (TJ-GO  -  AC:
01600668120148090051,  Relator:  DES.  NELMA
BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento:
09/02/2017,  4A  CAMARA  CIVEL,  Data  de
Publicação: DJ 2220 de 02/03/2017).

Logo,  verificada  a  existência  dos  elementos
caracterizadores  da  responsabilidade  civil  -  conduta  do  agente,  dano  causado  à
vítima e  nexo  causal  entre  a  conduta  e  o  dano  -  deve-se  reconhecer  o  dever  de
indenizar, nos moldes do art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

Com relação ao valor dos danos morais também não
vislumbro razões para minorá-lo.

Com  efeito,  no  tocante  à  fixação  da  verba
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indenizatória  moral,  convém  esclarecer  que  os  critérios  utilizados  para  o  seu
arbitramento  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e
jurisprudencial  versadas  sobre  a  matéria  sub  examine.  Ou  seja,  atentando-se  ao
critério da razoabilidade, incumbe ao Magistrado, observando as especificidades do
caso concreto e, ainda, considerando as condições financeiras do agente e a situação
da  vítima,  arbitrar  valor  de  forma  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco  seja  inexpressivo  a  ponto  de  não  atender  aos  fins  ao  qual  se  propõe.
Significa  dizer,  “A  indenização  por  dano  moral  deve  proporcionar  ao  lesado
satisfação em justa medida, de modo que produza impacto ao causador do mal
capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem significar um enriquecimento
sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC  0002866-37.2012.815.0981;  Terceira  Câmara
Especializada Cível;  Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014;
Pág. 12) – destaquei.

Diante  do  panorama  apresentado, entendo  que  o
valor dos danos morais  estipulados em primeiro grau no importe de  R$ 5.000,00
(cinco mil reais) está em conformidade com o critério da razoabilidade, pois além de
compensar  os  transtornos  suportados  pelo  consumidor  em  razão  de  ficar
impossibilitado  de  usufruir  do  seu  veículo,  é  suficiente  para atender  ao  caráter
punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação. 

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,  NEGO  PROVIMENTO  AOS
APELOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator

Apelação Cível nº 0001149-47.2017.815.0000                                                                                                                            15


