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Acórdão
Apelação Cível nº. 0114460-03.2012.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

1º Apelante: Fernando Coelho de Moraes – Adv.: Lindinalva Pontes Lima 
– OAB/PB nº 11.493

2º Apelante: Tambaí Motor e Peças – Adv. Paulo Sá de Almeida Neto – 
OAB/PB nº 18.708

Apelados: Os mesmos

2º Apelado: General Motors do Brasil Ltda – Adv.: Bruno Novaes Bezerra
Cavalcanti – OAB/PB nº 19353

EMENTA:  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  COMPRA  DE  CARRO.
DOCUMENTAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS.
DEMORA NA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO. 1º APELO DO AUTOR: PLEITO
DE  MAJORAÇÃO  DOS  DANOS  MORAIS.
INDEVIDO.  DESPROVIMENTO.  2º  APELO  DA
PROMOVIDA  (TAMBAÍ):  PLEITO  PELA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  IMPROCEDENTE.
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
CARACTERIZADOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTOS DE AMBOS
OS APELOS.
- Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...)
VI -  a efetiva prevenção e reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos; 
VII  -  o  acesso  aos  órgãos  judiciários  e
administrativos  com  vistas  à  prevenção  ou
reparação  de  danos  patrimoniais  e  morais,
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
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proteção Jurídica, administrativa e técnica aos
necessitados; 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento aos apelos.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  hostilizando  a  sentença
(fls. 183/191) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca
desta Capital-PB que, nos autos da  Ação de Indenização por Danos
Morais  ajuizada  por  Fernando Coelho de Moraes contra  a  Tambaí
Motor  e Peças  Ltda  e  General  Motors  do  Brasil  Ltda  julgou
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a
rescisão contratual entre as partes litigantes, bem como condenando as
empresas promovidas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título  de  reparação  por  danos  morais,  acrescido  de  correções  legais,
custas e honorários advocatícios.

Irresignado,  o  autor  interpôs  recurso  apelatório (fls.
198/209), postulando a majoração do quantum arbitrado a título de danos
morais, o qual, segundo defende, deveria ter sido arbitrado de forma a
inibir a reiteração da conduta lesiva praticada pelas promovidas.

Igualmente insatisfeita, a Tambaí Motor e Peças Ltda
aviou  recurso  apelatório  (fls.  210/216),  sustentando  em  suma  ter
ocorrido, no caso em apreço, culpa exclusiva do autor, sustentando que, a
situação  descrita  na  exordial  não  teria  ultrapassado  a  esfera  do  mero
dissabor do cotidiano, não gerando qualquer dano moral a ser indenizado,
além de apresentar sua insatisfação com as correções legais, postulando
assim pelo provimento do recurso e consequente improcedência do pleito
autoral.

A General  Motos do Brasil  LTDA, uma das empresas
promovidas, peticionou nos autos (fls. 221/223) para juntar comprovante
de pagamento do valor referente a sua quota parte na condenação.
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Devidamente intimadas, as partes apresentaram suas
contrarrazões, respectivamente, às fls. 226/231 e 232/241.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça
opinou pelo regular prosseguimento do feito, sem manifestação de mérito
(fls. 247/248).

É o relatório.

V O T O

O cerne da questão consiste na sentença do Magistrado
monocrático que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na
inicial, determinando a rescisão contratual entre as partes litigantes, bem
como condenando as empresas promovidas ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil  reais)  a  título de reparação por  danos morais,  acrescido de
correções legais, custas e honorários advocatícios.

Compulsando  os  autos,  depreende-se  que  o  autor,
Fernando Coelho de Moraes, propôs a  Ação de Indenização por  Danos
Morais contra Tambaí Motor e Peças Ltda e General Motors do Brasil Ltda,
objetivando a rescisão do contrato com as promovidas e a consequente
restituição das quantias já pagas, sendo estas em dobro (danos materiais)
com a incidência de juros e correção monetária, além de indenização por
danos morais.

A lide trata, portanto, da negociação do autor para a
compra do veículo  Cruze LT,  direção hidráulica  e  câmbio  automático  à
primeira promovida, Tambaí Motor e Peças Ltda, no valor de R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais), tendo entregue como entrada, seu antigo
veículo Vectra, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Além  de  seu  carro  usado  como  entrada,  o  Autor
entregou à  primeira  promovida  todos  os  documentos  necessários  para
isenção dos impostos (IPI e ICMS) em face de sua comprovada deficiência
física.  Ao  longo  da  transação  para  a  efetivação  da  compra  do  citado
veículo, houve demora e extravio da documentação do promovente, o que
culminou com o esgotamento do prazo para o gozo das referidas isenções,
causando inúmeros prejuízos ao autor.

Passemos à análise dos recursos apelatórios interpostos
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pelo autor e por uma das empresas promovidas, Tambaí  Motor e Peças
LTDA.

1ª  APELAÇÃO  (AUTOR):  MAJORAÇÃO  DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em  sua  irresignação,  o  promovente  pleiteou  a
majoração da referida indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo Juízo  a quo a título de danos morais, para um valor mínimo de R$
10.000,00 (dez mil reais), em face das peculiaridades do caso concreto e
do grande porte econômico das  empresas  rés  que podem suportar  tal
ônus sem maiores problemas.

É sabido que o direito à reparação por danos morais é
cabível  quando  pessoa  física  ou  jurídica  sofre  uma  lesão  em  certos
aspectos de sua personalidade, em razão de ação ou omissão de quem
tinha o dever de agir, e essa lesão atinge a moralidade e a afetividade das
pessoas, causando-lhes constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e
sensações negativas. 

Sobre  o  caso  em  comento,  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor traz em seu artigo 6º a possibilidade de reparação dos danos
morais sofridos para quem foi vítima deles:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...)
VI -  a efetiva prevenção e reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos; 
VII  -  o  acesso  aos  órgãos  judiciários  e
administrativos  com  vistas  à  prevenção  ou
reparação  de  danos  patrimoniais  e  morais,
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos
necessitados; 

Nos  autos,  percebe-se  que  houve  abalos  na  esfera
psíquica do autor em face do desencontro de informações prestadas pelas
promovidas, fazendo com que o promovente tivesse que realizar inúmeros
telefonemas e enviar vários e-mails buscando a solução dos problemas,
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que não ocorreram.

Apesar  de  todos  os  esforços  e  constrangimentos,  o
problema do autor não obteve solução, muito pelo contrário, o problema
se agravou depois  que expirou o prazo de 180 dias para que o autor
pudesse se beneficiar  com a  isenção  de impostos  e  o  negócio  para  a
compra do carro terminou não se efetivando.

Neste sentido, o dano moral restou configurado, diante
de todas as ocorrências que culminaram com a não efetivação do negócio
com  as  empresas  promovidas,  isto  é,  desencontro  de  informações,
extravio de documentos do promovente, demora na confirmação e a não
efetivação do negócio, em face da perda de prazo para dar entrada na
isenção  de  impostos  para  conclusão  da  compra  do  veículo,  problemas
estes provocados pelas promovidas, comprovadamente.

Por conta de tudo isso, não merece reforma a decisão
do Juízo a quo quando fixou a indenização por danos morais no valor de
R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  para  cada  promovida,  um  valor  justo,
razoável e proporcional.

Portanto,  o  pleito  do  autor  pela  majoração  da
indenização fixada na sentença não merece prosperar,, pois tal valor deve
ser mantida por ser razoável e proporcional.

2ª APELAÇÃO (TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA):
IMPROCEDÊNCIA  DO  PAGAMENTO  DAS  CORREÇÕES  LEGAIS  E  DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em seu recurso, a empresa promovida Tambaí Motor e
Peças  LTDA pleiteia  a  improcedência  da  indenização  por  danos  morais
fixada  em  primeiro  grau,  assim  como  requer  a  improcedência  do
pagamento de juros e correção monetária em face dos danos materiais
sofridos pelo autor da ação.

A respeito do pleito da empresa promovida recorrente
relativo à improcedência do pagamento de indenização fixada a título de
danos morais, tal pleito não merece prosperar, tendo em vista que, os
danos  morais  restaram  configurados  e  o  valor  estipulado  a  título  de
indenização é condizente com os atropelos que o autor reconhecidamente
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sofreu durante o processo para a compra de um carro junto à promovida,
que ao final não se efetivou, como foi bem explicitado ao analisarmos o
primeiro apelo.

Em  relação  ao  pleito  sobre  a  desnecessidade  de
pagamento  da  incidência  de  juros  e  correção  monetária  sobre  o  valor
restituído ao autor no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob a
forma de  crédito  para  aquisição  de  outro  veículo,  sua  análise  merece
cuidadosa atenção.

Percebe-se dos autos que, o próprio autor afirmou que
recebeu a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao adquirir outro
veículo da mesma marca, só que em outra concessionária. Sendo assim, o
promovente não faz mais jus a restituição em dobro do valor pago.

Sobre a questão de restituição em dobro, o Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, dispõe o seguinte:

Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente  não  será  exposto  a  ridículo,  nem
será  submetido  a  qualquer  tipo  de
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo  único.  O  consumidor  cobrado  em
quantia  indevida  tem  direito  à  repetição  de
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso,  acrescido  de  correção monetária  e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste sentido, o pleito do autor no que tange à rescisão
contratual com as promovidas e a restituição das quantias pagas, sendo
estas  em dobro  não  prosperam em face  do  pagamento  recebido  pelo
autor.

Contudo, resta claro que o autor faz jus ao pagamento
da incidência de juros e correção monetária sobre a quantia devolvida,
tendo em vista que, como consta dos autos, o autor recebeu de volta da
empresa promovida o valor pago de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em
dezembro de 2012, sem a referida incidência.

Acontece que, tal valor foi inicialmente pago pelo autor
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à empresa promovida em março de 2012 (fl. 30), ou seja, por um período
de  nove  meses  o  autor  sofreu  prejuízos,  configurando  portanto  dano
material,  uma vez  que durante  este  período longo,  o  autor  ficou sem
carro, dificultando sua locomoção e suas atividades diárias, tendo em vista
sua idade avançada e sua deficiência física comprovada.

Além disso, mesmo depois de todo este tempo, apesar
de  todos  os  esforços  empreendidos  por  ele  para  a  efetivação  da
negociação, a compra do carro acabou não sendo efetivada.

Restando,  portanto,  configurado  o  dano  material,  os
juros e a correção monetária são devidos a partir do efetivo prejuízo, em
conformidade  com  o  entendimento  do  Colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  COLISÃO  DE  VEÍCULOS.  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO MONETÁRIA.  TERMO INICIAL.  1.
Alegação genérica de violação ao art. 535 do
Código  de  Processo  Civil,  pois  a  parte
recorrente  somente  argumentou  que  as
questões  postas  nos  aclaratórios  interpostos
na  origem  não  foram  respondidas,  sem
pontuar, de forma específica, quais seriam e
qual  a  sua  relevância  para  solução  da
controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Falta de emissão de juízo de valor acerca
da  comprovação  dos  danos  materiais,
concomitante  com  ausência  de  regular
invocação  de  afronta  ao  art.  535  do
CPC/1973,  configura  falta  de
prequestionamento  do  tema.  Incidência  das
súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.  No caso de
responsabilidade  extracontratual,  a
correção monetária dos valores devidos a
título de dano material incide da data do
efetivo  prejuízo. Já  quanto  aos  danos
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morais,  a  correção  monetária  sobre  o
quantum  devido  a  título  de  danos  morais
incide  a  partir  da  data  do  arbitramento
(Súmula  362/STJ)  e  os  juros  de  mora,
desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
846.923/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
09/08/2016, DJe 16/08/2016).

Portanto,  não  merece  reforma a  decisão  de  primeiro
grau  que  entendeu  pela  rescisão  do  contrato  entre  o  autor  e  as
promovidas, devendo estas pagarem os juros e a correção monetária ao
promovente, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, no intervalo entre março
de 2012 a dezembro do mesmo ano. 

Neste  sentido,  tal  recurso  também  não  merece
prosperar.

ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
APELATÓRIOS,  mantendo  a  sentença  vergastada  em  todos  os  seus
termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
 Juiz convocado
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