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APELO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONTEMPLAÇÃO EM 
CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE 
CRÉDITO. DESISTÊNCIA DO VENDEDOR E ALIENAÇÃO 
INDEVIDA DE VEÍCULO PELO BANCO. DANOS MORAIS 
EVIDENCIADOS.  ARBITRAMENTO.  MINORAÇÃO. 
DESCABIMENTO.  OBEDIÊNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  557, 
CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

- Evidencia-se o sofrimento de danos morais pelo consumidor 
contemplado em consórcio originados de conduta negligente 
do banco fornecedor dos serviços, que protela, sem qualquer 
motivo, a liberação da carta de crédito em seu favor, o que lhe 
rende inúmeras tentativas frustadas de resolução da questão, 
assim como prejuízos  na  aquisição  de  veículo,  em  face  da 
desistência  dos  vendedores  decorrente  de  tal  mora,  e 
igualmente,  na  aflição  de  ter  aprovada,  pela  entidade 
financeira, após meses de inércia desta, alienação em favor de 
vendedora desistente da venda de carro ao autor.

- No que pertine a seu quantum, a indenização por dano moral 
deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo 
com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  a  finalidade 
compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como 
o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar 
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de 
não coibir a reincidência em conduta negligente.

-Em conformidade com o artigo 557, caput, do CPC, “O relator 
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 



improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Bradesco Administradora 
de  Consórcios  Ltda.  contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  Comarca  de 
Solânea,  Exmo.  Juiz  de  Direito  Osenival  dos  Santos  Costa,  nos  autos  da  ação de 
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, movida por Diego 
Raniere Costa Morais, ora apelado, em face da instituição financeira ora recorrente.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
procedente a pretensão vestibular, para o fim de determinar a retirada da alienação 
procedida pelo banco em relação ao primeiro veículo discutido nos autos, bem como 
a efetivação da alienação referente ao segundo veículo adquirido pelo autor, como 
também para condenar o polo demandado ao pagamento de uma indenização por 
danos  morais  no  montante  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  além  de  honorários 
sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor condenatório.

Irresignado, a pessoa jurídica ré,  vencida, interpôs o presente 
recurso apelatório, pugnando pela reforma do decisum de 1º grau, argumentando, em 
suma: a inexistência de dano moral e a ocorrência de, no máximo, meros dissabores; 
como também, subsidiariamente,  a  exorbitância  da indenização fixada a título de 
danos morais e a necessidade de sua minoração a quantia razoável.

Intimado,  o  consumidor  apelado  ofertou  suas  contrarrazões, 
pleiteando  o  desprovimento  do  recurso  e  a  consequente  manutenção  da  decisão 
atacada, o que fizera ao rebater cada uma das razões recursais ventiladas.

Por sua vez, instada a se manifestar, a douta representante da 
Procuradoria de Justiça em atuação nesta instância jurisdicional emitiu seu parecer, 
opinando  pelo  prosseguimento  da  insurgência,  sem,  contudo,  tecer  qualquer 
manifestação atinente ao meritum causae propriamente dito.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  qualquer 
seguimento, porquanto a sentença vergastada se afigura irretocável e isenta de vícios, 
estando, inclusive, em consonância com a Jurisprudência do STJ e do TJPB.



A  esse  respeito,  fundamental  destacar  que  a  controvérsia 
submetida ao crivo desta Corte transita em redor da discussão acerca dos supostos 
danos morais decorrentes da conduta do banco recorrente que, em suma, demorara 
injustificadamente  para  liberar  carta  de  crédito  em  favor  de  consumidor 
contemplado em consórcio,  frustrando-lhe o perfazimento  de compra e venda de 
dois veículos por ele almejados, quer em virtude da desistência dos vendedores, face 
à mora no pagamento, quer em decorrência da alienação indevida, pelo banco réu, de 
veículo de propriedade de alienante desistente do contrato.

À luz desse referido raciocínio e de um exame minucioso da 
conjuntura exposta no caderno processual, verifica-se que inegável foi o sofrimento 
de um abalo psíquico indenizável por parte do autor recorrido, tendo em vista que a 
aflição e os prejuízos morais que lhe acometeram suplantaram inequivocamente a 
esfera  dos  meros  dissabores  ou  aborrecimento,  ensejando,  portanto,  in  casu,  a 
indenização concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Neste norte, importante destacar que bastante reprovável fora a 
conduta  negativa  perpetrada  pela  entidade  bancária  responsável  pelo  consórcio 
posto que caberia  à mesma, quando da contemplação do beneficiário,  proceder à 
liberação, em prazo razoável, da carta de crédito em favor do consumidor, e não, 
postergar indefinidamente a emissão de tal valor, como ocorreu in casu.

Sob tal prisma, essencial salientar que, mesmo a despeito de o 
banco apelante ter informado ao consumidor a liberação do valor no prazo de 48 
horas após a apresentação da documentação do veículo  que pretende adquirir,  o 
banco  evitara  o  pagamento  durante  aproximadamente  um  mês,  ocasionando  a 
desistência da venda, pela proprietária do carro, bem como a posterior e indevida 
alienação desse bem em nome do demandante, frustrando-lhe, ademais, a aquisição 
de um outro veículo, surgido após o insucesso da primeira aquisição.

De outra banda, some-se a esses episódios a reiterada inércia da 
instituição financeira na resolução dos problemas narrados pelo promovente, posto 
que emergem dos autos inúmeras tentativas, pelo consumidor, de saneamento dos 
defeitos na prestação dos serviços ofertados pelo réu, as quais não foram atendidas 
por esta empresa e o que somente agrava o abalo sofrido pelo indivíduo contratante 
do consórcio, graves lesões as quais restam evidentes, inclusive, a partir do exame de 
uma  série  de  e-mails  enviados  pelo  recorrido  ao  vendedor  do  segundo  veículo 
adquirido pelo mesmo, cujas cópias seguem encartadas às fls. 35/55.

Em razão do raciocínio  acima tecido,  não  subsistem  dúvidas 
acerca da comprovação, in concreto, dos requisitos necessários ao dever de indenizar, 
quais  sejam a conduta,  o  dano e  o  nexo causal  entre  ambos.  Por  sua vez,  faz-se 
imprescindível  asseverar,  outrossim,  que  o  polo  apelante  não  obtém  êxito  em 



demonstrar qualquer das exceções previstas na lei e capazes de excluir ou prejudicar 
o seu ônus de ressarcir ou reparar os danos morais ocasionados ao consumidor.

A seu turno, procedendo-se com tal raciocínio, há de analisar o 
quantum  indenizatório  devido,  à  luz da alegação recursal  da reparação  fixada na 
sentença a quo, a qual foi na ordem dos R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube 
ao Ministro Castro Filho, entendeu 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” (grifou-se).

A  esse  respeito,  necessário  consignar  que  a  indenização  por 
dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz,  de acordo com o 
princípio da razoabilidade,  observados a finalidade compensatória,  a extensão do 
dano experimentado, bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode 
ensejar enriquecimento sem causa,  nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir  a 
reincidência em conduta negligente.

Ou seja, referida indenização deve ser bastante para compensar 
a dor do lesado e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito 
repugna  a  conduta  violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado  defender  e 
resguardar a dignidade humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do 
dano, inibindo-o em relação a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um 
valor de desestímulo. Reforçando tal inteligência, o Colendo STJ proclama:

“[...] 3. É assente que o   quantum   indenizatório devido a título   
de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo 
sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além 
de  levar  em  conta  a  capacidade  econômica  do  réu.  4.  A 
jurisprudência  desta Corte Superior  tem se posicionado no 
sentido de que este   quantum   deve ser arbitrado pelo juiz de   
maneira  que  a  composição  do  dano  seja  proporcional  à 
ofensa,  calcada  nos  critérios  da  exemplariedade  e  da 
solidariedade. 5.  Em  sede  de  dano  imaterial,  impõe-se 
destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza 
ou  a  humilhação  sofridas  pela  vítima,  haja  vista  serem 
valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor 
compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. 
[...]” (REsp 716.947/RS, Rel. Min. Luiz Fux, T1, DJ 28.04.2006).

Diante  disso,  considerando  as  particularidades  do  caso, 
entendo que o quantum fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se 
razoável e proporcional à conjuntura, eis que não importa incremento patrimonial da 



vítima às custas dos demandados, mostrando-se, destarte, condizente com os danos 
suportados e suficiente ao cumprimento das finalidades da responsabilidade civil.

Portanto, mostra-se justa, razoável e condizente com os demais 
julgados desta Corte, a condenação do banco promovido a pagar ao promovente o 
valor arbitrado pelo MM. Juízo a quo a título de indenização por dano moral.

Em razão do exposto, com fulcro no artigo 557, caput, do CPC, 
assim como na Jurisprudência dominante do STJ e do TJPB,  nego seguimento ao 
recurso  apelatório  interposto  pela  instituição  financeira  demandada,  mantendo 
incólumes os exatos termos da sentença de primeiro grau objurgada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                           Relator


