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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PACTO
VERBAL. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O MODO E
FORMA  DE  AQUISIÇÃO  DO  BEM.  AUTORA  QUE
NÃO  SE  DESINCUMBIU  DO  SEU  ÔNUS
PROBATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

 A distribuição do ônus da prova é de relevância na
busca da verdade real cumprindo ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito e ao réu, a seu tempo, a prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
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 Documentos de produção unilateral e apócrifos não
se prestam a demonstrar a existência de dívida. 

V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de
julgamento, por votação unânime, em  DESPROVER O APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível  combatendo a sentença de
fls.  141/146  que,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais,
julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a apelante aduz estar caracterizado
o ato ilícito,  ante a ausência de boa-fé da demandada, vez que garantiu,
verbalmente,  a  entrega  do  veículo  em  no  máximo  uma  semana  após  a
quitação,  no  entanto,  recebeu  o  bem  apenas  45  (quarenta  e  cinco)  dias
depois de quitar a dívida.

Diz que cumpriu com as obrigações pactuadas, e vendeu
seu veículo para quitar o débito,  no entanto,  por não receber o novo no
tempo acordado,  foi  compelida a ter prejuízos materiais  com transportes
alternativos, além de suportar transtornos morais que ultrapassaram o mero
aborrecimento.

Contrarrazões pela FORD MOTOR, fls. 167/181.

Contrarrazões pela VEPEL VEÍCULOS, fls. 191/198v.
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Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
204/207).

É o  Relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Maria Salomé Silveira de Figueiredo  ingressou com a
presente ação de indenização por danos morais,  alegando que aderiu ao
Consórcio  Nacional  Fiat  –  Carta  de  Crédito  no  valor  de  R$57.890,00
(cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa reais), a ser pago em 80 (oitenta)
meses de R$864,68 (oitocentos e sessenta e quatro reais  e sessenta e oito
centavos), na época para um veículo FIAT modelo Novo Pálio Adventure
Locker 1.8, com a possibilidade de escolha de outro carro.

Após ter pago o valor aproximado de R$39.600,00 (trinta
e nove mil e seiscentos reais), ofertou um lance de R$16.000,00 (dezesseis
mil reais), sendo contemplada com a carta de crédito.

Diz que optou por adquirir o veículo FORD ECOSPORT
FSL 1.6, no valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), tendo que pagar a
mais, a quantia de R$9.938,00 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais) e,
no ato da negociação, foi informado que o carro estaria disponível em, no
máximo, uma semana.

Diante desse informação, a autora vendeu seu veículo,
para poder quitar a diferença entre o valor da carta de crédito e o do bem,
contudo, após o pagamento, a empresa não lhe deu assistência, e o veículo
apenas lhe foi entregue com 45 (quarenta e cinco) dias de atraso, gerando
prejuízo de ordem moral e material.
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Com  efeito,  a  questão  é  de  fácil  deslinde,  não
comportando maiores digressões, notadamente porque se refere ao ônus da
prova.

A distribuição  do  ônus  da  prova  é  de  relevância  na
busca da verdade real cumprindo ao autor provar o fato constitutivo de seu
direito e ao réu, a seu tempo, a prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

A lide  é  fundada  em  contrato  de  compra  e  venda  e
veículo automotor. 

Na espécie,  a autora diz que a demandada pactuou o
veículo em, no máximo, uma semana após a quitação total do preço.

Os documentos dos autos, contudo, demonstram que a
pactuação foi no sentido de que a entrega do bem dar-se-ia após a quitação
total do preço (parte final do documento de fls. 60).

Ressalte-se  que  há,  inclusive,  o  destaque  quanto  à
possibilidade de atraso por motivo de fabricação, transporte, caso fortuito
ou força maior. 

Ademais,  a  forma  de  pagamento  parcelada  é  fato
incontroverso, notadamente porque o documento de fls. 37 diz que a autora
pagou o valor de R$9.938,00 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais), em
08/11/2013, e o restante de R$53.062,00 (cinquenta e três mil, e sessenta e
dois reais), em 19/12/2013 (fls. 59).

Tendo sido  o  veículo  entregue em 21/12/2013,  não  há
como se vislumbrar ato ilícito, por ser desarrazoado imaginar que esse lapso
de dois dias, caracterizaria abalo moral.

Por  outro  lado,  a  autora  não  demonstrou  que  a
demandada  tenha  garantido,  verbalmente,  a  entrega  do  carro  em  no
máximo uma semana, após a formalização do negócio.

Por  mais  que  a  lide  gire  em  torno  de  direito  do
consumidor,  é  cediço  que  este  tem  de  demonstrar  um  mínimo  de
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verossimilhança do que alega,  para se vislumbrar a inversão do ônus da
prova.

Como dito, a prova documental não socorre à tesa da
autora, motivo pelo qual inexiste ato ilícito na espécie.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides  –  Presidente.  Participaram do  julgamento,
ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora, e o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                R E L A T O R A
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