
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0008433-83.2011.815.0011.
Origem : 10ª Vara Civil da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
1º Apelante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Advogado : Elisia Helena de Melo Martini.
2º Apelante : Central Transporte de Passageiros LTDA.
Advogado : Alana Lima de Oliveira.
Apelados : Os mesmos.

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  QUITAÇÃO  DO  CONTRATO  PELO
AUTOR.  OBRIGAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  DE  REALIZAR  A  BAIXA  DE
GRAVAME  SOBRE  O  VEÍCULO.  AUSÊNCIA
DE  CUMPRIMENTO.  COMPROVAÇÃO.  ATO
ILÍCITO  PRATICADO.  DIREITO  DE
PROPRIEDADE  TOLHIDO.  SÉRIOS
TRANSTORNOS.  DEVER  DE  INDENIZAR.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MODIFICAÇÃO  DO
VALOR  FIXADO.  DESCABIMENTO.  PLEITO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM
FAVOR  DA  PESSOA  JURÍDICA
DESACOLHIDO.  OFENSA  À  HONRA
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA
AUTORA.  IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.
RECURSOS  DESPROVIDOS.  SEGUNDO
AUTOR SUCUMBENTE. VERBA HONORÁRIA
NÃO  ARBITRADA.  FIXAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.  ART.  20  DO CPC.  NORMA
DE ORDEM PÚBLICA. 

– Uma  vez  quitada  a  obrigação  financeira
decorrente  do  contrato  de  financiamento,  a
responsabilidade  pela  retirada  do  gravame  de
alienação  fiduciária,  junto  ao  DETRAN,  é  da
instituição financeira que motivou sua inclusão, nos
termos  do  que  dispõem  os  artigos  7º,  8º  e  9º  da
Resolução n° 320/2009 do CONTRAN.
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– A inércia do banco apelante em providenciar o
levantamento  do  gravame  sobre  o  bem  objeto  da
alienação  fiduciária,  mesmo  após  a  quitação  do
débito, gera o dever de indenizar o consumidor pelos
danos morais sofridos,  mormente quando, em razão
da  falha operacional da recorrente, houve a rescisão
do contrato de compra e venda do bem.

– Na fixação da verba indenizatória, o magistrado
deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O
valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida,
mas  não  um lucro  fácil  ao  lesado.  Por  outro  lado,
deve  ter  envergadura  para  servir  de  punição  ao
causador  do  dano,  sobretudo  como  fator  de
desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-
lhe como base a capacidade financeira. É dizer: deve
conservar  o  caráter  pedagógico,  sem se  revestir  de
enriquecimento irrazoável da vítima.

-   A frustração do  negócio,  causada  em virtude  da
omissão  do banco apelado em proceder  à  baixa  do
gravame  do  veículo,  não  implica  dano  moral
indenizável  à  pessoa  jurídica,  a  não  ser  que  reste
sobejamente demonstrado que os transtornos sofridos
foram hábeis a gerar abalo à sua reputação comercial.
Na espécie, porém, ainda que se possa considerar que
a  expectativa  da  empresa  em  ver  o  veículo
incorporado  a  sua  frota  tenha  sido  frustrada,  não
existem  indícios  de  que  esse  transtorno  tenha
inviabilizado a sua atividade, nem sequer que o fato
tenha  afetado  negativamente  a  sua  credibilidade
perante seus clientes.

- Observando-se que a sentença de primeiro grau não
fixou a verba  honorária devida ao primeiro apelante,
cabe ao órgão revisor suprir a omissão, arbitrando-a,
de ofício, em razão do caráter  imperativo, cogente e
de ordem pública da norma inserta no art. 20 do CPC,
ressaltando que sua aplicação, ainda que em sede de
segundo grau, não implica em reforma para pior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, Acolher a questão de ordem, à unanimidade, para retificar a decisão
do dia 10.02.15, item 84 da pauta, que dava provimento parcial ao primeiro
apelo  e  negava  provimento  ao  segundo,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime, para: “Negou-se provimento a ambos os recursos, fixando, de ofício,
os honorários advocatícios em favor dos patronos do primeiro apelante, nos
termos do voto do relator, unânime”.
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Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por Aymoré Crédito,
Financiamento  e  Investimento S/A,  Central  Transporte  de  Passageiros
LTDA e José Inocêncio Neto contra sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  de  Ação  de
Indenização por Danos Morais e Materiais,  ajuizada por José Inocêncio
Neto e  pela  segunda  apelante  em desfavor  da  primeira  recorrente, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a promovida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais)  ao  Sr.  José  Inocêncio  Neto,  bem  como  para  ratificar  a  tutela
antecipada concedida, a  fim de que a ré exclua definitivamente o gravame
financeiro junto ao DETRAN, relativo ao débito em discussão.

Depreende-se da exordial (fls. 02/14) que, em janeiro de 2008,
o Sr. José Inocêncio Neto adquiriu um veículo automotor, por meio de contrato
de  alienação  fiduciária  celebrado  com  a  requerida.  Alegaram  os  autores,
contudo, que  mesmo quitado o débito com a instituição financeira, esta não
procedeu  à  baixa  no  gravame  do  veículo.  Asseveraram,  ainda,  que  a  ré
ingressou com ação de busca e apreensão perante a 4ª Vara Cível de Campina
Grande, objetivando a retomada do bem em questão.

Em adição, relatam que, após o adimplemento do contrato de
financiamento,  o  Sr  José  Inocêncio  Neto  vendeu  o  automóvel  à  Central
Transporte de Passageiros LTDA, realizando  a traditio  do bem, contudo, a
transferência  do automóvel  junto ao  DETRAN não pode ser  concluída em
razão do gravame sobre ele existente.

Diante desse cenário,  alegaram ter sofrido enormes  prejuízos
morais e materiais, motivo pelo qual ajuizaram a referida ação, requerendo: (i)
em sede de liminar,  a  baixa do gravame existente  sobre  o veículo;  (ii)  no
mérito,  a  confirmação  da  medida  de  urgência  e  a  condenação  do  réu  à
reparação por danos morais em valor a ser fixado pelo juízo sentenciante e em
danos  materiais,  na  forma  de  lucros  cessantes,  em  favor  do  primeiro
promovente.

Devidamente  citado,  o  Banco  apresentou  contestação  às  fls.
59/75,  sustentando,  que  o  ajuizamento  da  ação  de  busca  e  apreensão  em
desfavor do Sr. José Inocêncio Neto decorreu do inadimplemento da segunda
prestação do contrato,  sendo,  portanto,  perfeitamente lícito.  Consignou que
nos autos da referida demanda, fora firmado acordo extrajudicial, devidamente
homologado pelo juízo,  no qual  acordou-se que o pagamento da dívida  se
daria em duas parcelas, sendo que a segunda seria paga através de cheque,
contudo, não há nos autos prova de que houve a compensação do citado título.

Pontuou  que  “não  há  como  se  vislumbrar  negligência  do
Banco Demandado em proceder à baixa do gravame sem que antes as partes
Promoventes  comprovem  a  liquidação  do  contrato  (compensação  do
cheque)” (fls. 64).

Aduziu  que  não  restaram  demonstrados  pela  empresa  ora
apelante  os  danos  materiais,  na  forma  de  lucros  cessantes,  posto  que  a
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incidência  de  gravame  não  impede  a  circulação  do  veículo,  nem  obsta  a
emissão dos documentos do automóvel ano a ano.

Aponta  a  existência  de  litigância  de  má-fé  por  parte  dos
autores,  uma  vez  que  os  danos  alegados  não  possuem  qualquer
fundamentação.

Consigna a ausência de conduta ilícita da instituição financeira
hábil a configurar o dever de indenizar. Por fim, requereu a improcedência dos
pedidos.

Réplica impugnatória, fls. 89/101.

A tutela  antecipada foi deferida,  por  meio da decisão de fls.
107/108 contra  a  qual  se  insurgiu a  parte  ré  através  de  agravo retido (fls.
113/119).

Contrarrazões, às fls. 135/141.

Em  sentença  de  fls.  155/157,  entendeu  o  magistrado
sentenciante que não restaram comprovados os danos materiais, bem como os
danos  morais  alegados  pela  primeira  promovente,  Central  Transporte  de
Passageiros LTDA. Outrossim, julgou procedente o pedido de indenização por
danos extrapatrimoniais  formulados pelo segundo autor,  Sr.  José  Inocêncio
Neto, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal
título.

Em desfavor do referido decisum, insurgiram-se os autores, por
meio de embargos de declaração, acolhidos pelo juízo de origem, apenas para
incluir  na parte dispositiva da sentença a confirmação dos efeitos da tutela
antecipada deferida às fls. 107/108 (fls. 182/183).

Irresignada, a parte ré aviou recurso apelatório (fls. 164/176),
ratificado  às  fls.  195/208,  alegando,  em  síntese,  em  suas  razões,  que  a
recorrente  não  praticou  qualquer  ato  ilícito,  logo,  não  seria  o  caso  de
indenização por dano moral. Afirmou ainda que os meros aborrecimentos não
são  passíveis  de  gerar  indenizações.  E,  por  fim,  requereu  a  reforma  do
decisum  de primeiro grau para julgar improcedente a demanda ou, em não
sendo esse o entendimento desta egrégia Corte, que fosse ao menos minorado
o quantum indenizatório fixado.

Os  autores,  por  sua  vez,  também  apresentaram  irresignação
apelatória, às fls. 185/192, sustentando que o montante arbitrado a título de
danos  morais  não  se  coaduna com os abalos  sofridos  pelo  segundo autor,
pugnando  pela  sua  majoração  para  o  montante  de  R$ 10.000,00  (dez  mil
reais).

Aduzem  que  a  empresa,  primeira  promovente,  passou  por
inúmeros prejuízos, já que “atua no ramo de transportes, porém, em razão da
permanência  do  gravame,  a  empresa não pôde  agregar  o  veículo  ao  seu
patrimônio”, perdendo reais chances de negócios, razão pela qual merece ser
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indenizado por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A  instituição  financeira  apresentou  contrarrazões  às  fls.
212/224.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça  apresentou
parecer às fls. 228/232, sem manifestação de mérito. 

Os  autores/recorridos  deixaram  de  ofertar  contrarrazões,
conforme se infere da certidão de fls. 237v.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de conhecer os presentes recursos.

1. Da Apelação da Promovida

Como  pode  ser  visto  do  relatório,  insurge-se  o  recorrente,
através desta irresignação apelatória, contra o decisum de primeiro grau que o
condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão
da  ausência  de  baixa  do  gravame  do  veículo  em  questão,  mesmo após  a
quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Sustenta que os fatos narrados na inicial  não ultrapassaram a
ocorrência de meros aborrecimentos do cotidiano.

Finalmente,  assevera  a  necessidade  de  redução  do  quantum
indenizatório,  em  obediência  aos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

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.”

“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
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mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, consoante preconiza o enunciado sumular nº
297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” Por conseguinte, a relação contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo, aplicando-
se,  dessa  forma,  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”.

Pois bem. Historiam os autos que o Sr.  Jose Inocencio Neto
formalizou contrato de financiamento para aquisição de veículo junto ao banco
demandado, em janeiro de 2008, promovendo a quitação integral dos débitos
decorrentes da avença, através de acordo formalizado em 26 de maio de 2009
(fls .27).

Infere-se, ainda, que o gravame pendente sobre seu veículo não
foi  levantado  pelo  apelado,  sendo  tal  fato  incontroverso  nos  autos  e
corroborado pelo documento de fls. 29.

Em sua defesa, asseverou o banco requerido que, nos termos da
avença  entabulada  entre  os  litigantes,  o  gravame  só  seria  baixado  após  a
compensação do cheque emitido pelo segundo promovente, o que não teria
restado demonstrado nos autos.

Contudo, tal alegação não retrata a realidade dos fatos. 

Isto porque, o extrato de conta bancária,  jungido às fls.  106,
demonstra de foram hialina que o título de crédito referente à segunda parcela
do acordo fora devidamente compensado, acarretando a quitação da obrigação
que ensejou sua emissão.

Diante  deste  cenário,  constata-se  que  o  promovente  cumpriu
com sua obrigação de quitar o contrato,  entretanto,  o  gravame permaneceu
junto  ao  DETRAN até  que  a  sua  retirada  fosse  determinada,  via  atuação
jurisdicional,  nestes  autos,  com  deferimento  de  tutela  antecipada  (fls.
107/108).

Conforme  é  cediço,  quitada  a  obrigação  financeira  pelo
devedor, a responsabilidade pela retirada das restrições incluídas pelo Sistema
Nacional de Gravames (SNG), junto ao DETRAN, é da instituição financeira
que motivou sua inclusão, nos termos do que dispõe a Resolução n° 320/2009
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do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que, em seus artigos 7º, 8º e
9º, preceitua o seguinte: 

“Art. 7º. O repasse das informações para registro do
contrato,  inserções  e  liberações  de  gravames  será
feito  eletronicamente,  mediante  sistemas  ou  meios
eletrônicos  compatíveis  com  os  dos  órgãos  ou
entidades  executivos  de  trânsito,  sob  a  integral
responsabilidade técnica de cada instituição credora
da  garantia  real,  inclusive  quanto  ao  meio  de
comunicação  utilizado,  não  podendo  tal  fato  ser
alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas
utilizados. 

Art. 8º. Será da inteira e exclusiva responsabilidade
das  instituições  credoras,  a  veracidade  das
informações  repassadas  para  registro  do  contrato,
inclusão e liberação do gravame de que trata esta
Resolução,  inexistindo  qualquer  obrigação  ou
exigência,  relacionada  com  os  contratos  de
financiamento de veículo, para órgãos ou entidades
executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente
observar  junto  aos  usuários  o  cumprimento  dos
dispositivos  legais  pertinentes  às  questões  de
trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art.  9º.  Após  o  cumprimento  das  obrigações  por
parte  do  devedor,  a  instituição  credora
providenciará,  automática  e  eletronicamente,  a
informação da baixa do gravame junto ao órgão ou
entidade  executivo  de  trânsito  no  qual  o  veículo
estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de
10 (dez) dias.”

Dito  isso,  a  meu  sentir,  está  presente  a  conduta  ilícita  do
promovido  ao  agir  em desconformidade  com o que  dispõem as  regras  de
regência, descumprindo, ainda, o termo da transação firmada entre as partes.

Acerca  da  responsabilidade  civil,  a  doutrina  é  assente  em
conceituar  o  dano  moral  como  a  lesão  aos  sentimentos,  atingindo  a
subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais, sofrimentos,
vexames, dores e sensações negativas. 

Sérgio Cavalieri Filho discorre acerca do dano moral:

Dano  moral  é  a  lesão  de  um  bem  integrante  da
personalidade; violação de bem personalíssimo, tal
como a honra, a liberdade, a saúde,  a integridade
psicológica,  causando  dor,  vexame,  sofrimento,
desconforto  e  humilhação  à  vítima,  não  bastando
para  configurá-lo  qualquer  contrariedade.  Nessa
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linha de princípio só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita  do  dano  moral  (In.  Programa  de
Responsabilidade  Civil,  5ª  edição,  Malheiros  p.
93/98). 

Nesse  contexto, para  a  caracterização  do  dano  moral,  é
suficiente  a  demonstração  de  uma  situação  que  inflija  no  autor  uma  dor
profunda, e não um mero dissabor. Os transtornos suportados pelo autor são
evidentes, superando um mero aborrecimento, tanto é que se viu compelido a
ajuizar a presente ação para retirar o gravame que  pendia  sobre o seu bem,
cuja obrigação era da ré. Inegável é o dano provocado, bem como a relação de
causalidade entre a falha operacional da recorrente e o evento indenizável.

Outrossim,  a  desídia  da  instituição  financeira  ensejou  o
desfazimento de contrato de compra e venda do bem, pois ficou o demandante
impedido de realizar a transferência do veículo ao terceiro comprador,  sendo
tolhido em seu direito de propriedade, o que lhe causou sérios transtornos.

Portanto,  não  pairam  dúvidas  de  que  restou  caracterizado  o
dever  de  indenizar,  tendo  em vista  a  omissão  da  instituição  financeira  ao
deixar  de  realizar  a  baixa  do  gravame sobre  veículo  adquirido  pelo  autor,
mesmo  após  a  quitação  do  financiamento.  Evidentemente,  o  fato  danoso
ultrapassa um mero dissabor. 

Na  hipótese  em  apreço,  tem-se  o dano  in  re  ipsa, que  não
prescinde de outras provas. A tão só ocorrência do fato descrito já é suficiente
para haja a reparação por dano moral, não sendo necessária a demonstração da
dor espiritual experimentada, pois o dano, como dito, opera-se in re ipsa.

A propósito, trago à baila julgados dos Tribunais Pátrios sobre o
assunto:

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  DEMORA  NA
BAIXA  DE  GRAVAME  NO  DETRAN  APÓS  A
QUITAÇÃO  DO  VEÍCULO  FINANCIADO.  DANO
MORAL.  1.  O DANO MORAL SE CARACTERIZA
PELA  OFENSA  AOS  DIREITOS  DA
PERSONALIDADE,  TAIS  COMO  HONRA,
INTEGRIDADE  FÍSICA  E  MORAL,  NOME,
IMAGEM,  OS  QUAIS,  DENTRE  OUTROS,  SÃO
ATRIBUTOS INERENTES À PRÓPRIA EXISTÊNCIA
DA PESSOA. NESSA PERSPECTIVA, PARA QUE SE
CONFIGURE  O  ABALO  MORAL  BASTA
DEMONSTRAR  A  CONDUTA  LESIONADORA  A
TAIS  DIREITOS  E  A  RELAÇÃO  DE
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CAUSALIDADE.  2.  A DEMORA INJUSTIFICADA,
CONSUBSTANCIADA  NO  LONGO  PERÍODO
TRANSCORRIDO  ENTRE  A  QUITAÇÃO  DO
CONTRATO E O RESPECTIVO LEVANTAMENTO
DO VALOR E A EFETIVA BAIXA DO GRAVAME,
DEMONSTRA  A  ATITUDE  DESIDIOSA  DO
BANCO, APTA A ENSEJAR A SUA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  3.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO”. 
(TJ-DF  -  APC:  20120510070753  DF  0006881-
89.2012.8.07.0005,  Relator:  WALDIR  LEÔNCIO
LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2013, 2ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
12/09/2013 . Pág.: 85)

“APELAÇÃO DO AUTOR - BANCÁRIO - Alienação
Fiduciária  -  Demora  em  baixa  de  gravame  -
Obrigação de fazer e indenização por danos morais -
Sentença de parcial procedência condenando o réu a
eliminar o gravame.  1.  DEVER DE INDENIZAR -
DANOS  MORAIS  -  Argumentos  convincentes  -
Demora em eliminar restrição veicular mesmo após
quitação do débito - Dano moral  caracterizado. 2.
VALOR  DA INDENIZAÇÃO  -  Considerando-se  as
particularidades  do  caso  concreto,  fixa-se  a
indenização  em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  -
Apelada  arcará  integralmente  com  o  custo  do
processo,  inclusive  honorários  advocaticios.
RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
(TJ-SP - APL: 00028001720118260066 SP 0002800-
17.2011.8.26.0066,  Relator:  Sergio Gomes,  Data  de
Julgamento:  26/02/2013,  37ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 11/03/2013)

Seguindo  o  mesmo  entendimento,  já  decidiu  esta  egrégia
Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  CONSÓRCIO  DE  AUTOMÓVEL.
QUITAÇÃO  DO  DÉBITO.  COMPROVAÇÃO.
GRAVAME JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA DE  COMUNICAR  A
QUITAÇÃO PARA A RETIRADA DA RESTRIÇÃO,
COM  BASE  NOS  ARTS.  7º,  8º  E  9º  DA
RESOLUÇÃO  Nº  320/2009  DO  CONTRAN.
PROVIDÊNCIA  NÃO REALIZADA.  DANOS
MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO. 
-  A responsabilidade  pela  retirada  do  gravame
junto  ao  DETRAN,  segundo  entendimento
jurisprudencial,  é  da  instituição  financeira
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credora, uma vez que as restrições incluídas pelo
Sistema  Nacional  de  Gravames  (SNG)  não  são
passíveis  de  liberação,  alteração  ou
cancelamento pelos CRVAs ou pelo DETRAN.” 
(TJPB,  Apelação  Cível  nº  0008976-
86.2011.815.0011,  Relator: Desa. Maria das Neves
do  E.  A.  D.  Ferreira,  Data  de  Julgamento:
23/09/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:
20/10/2014).

No que concerne à insurgência quanto ao valor da indenização
fixado pelo magistrado de primeira instância, analisarei no tópico seguinte, em
virtude de ser um dos objetos da Apelação interposta pelos autores. 

2. Da Apelação dos Promoventes

2.1 Do quantum indenizatório

Consoante relatado, os promoventes interpuseram Recurso de
Apelação objetivando, prima facie, a majoração do valor fixado na sentença a
título de danos morais em favor do Sr. José Inocêncio Neto. Contudo, entendo
que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juiz  a quo,
revela-se adequada. 

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do critério da 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.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, entendo que o montante arbitrado a título de
indenização por danos morais é condizente com as circunstâncias fáticas, a
gravidade  objetiva  do dano e  seu  efeito  lesivo.   Observou,  outrossim,  os
critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem  implicar  em
enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir
o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 
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2.2  Do  Dano  Moral  sofrido  pela  Empresa  Central
Transportadora de Passageiros

Como visto, a primeira promovente, Central Transportadora de
Passageiros LTDA, alegou que sofreu inúmeros prejuízos, tendo em vista que
a existência de gravame sobre o veículo não permitiu a conclusão da compra e
venda entabulada entre ela e o segundo autor, Sr. José Inocêncio Neto. 

Afirmou que tal situação “impediu que a empresa agregasse o
micro-ônibus  à  sua  frota  de  carros,  e  por  conseguinte,  impossibilitou  a
ampliação da capacidade da pessoa jurídica de contrair negócios” (fls. 189).

Pois  bem.  Compulsando  os  autos,  vê-se  que  não  merece
qualquer reparo a sentença que julgou improcedente tal pedido.

Com  efeito,  tratando-se  a  apelante  de  pessoa  jurídica,  a
frustração do negócio, causada em virtude da omissão do banco apelado em
proceder à baixa do gravame do veículo, não implica dano moral indenizável,
a  não  ser  que  reste  sobejamente  demonstrado  que  os  transtornos  sofridos
foram suficientes para gerar abalo à sua reputação comercial.

De acordo com a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"(...) a honra tem dois aspectos: o subjetivo (interno)
e  o  objetivo  (externo).  A  honra  subjetiva,  que  se
caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é
exclusiva  do  ser  humano,  mas  a  honra  objetiva,
refletida na reputação, no bom nome e na imagem
perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à
jurídica.  Quem  pode  negar  que  uma  notícia
difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a
reputação não só do cidadão, pessoa física, no meio
social,  mas  também  de  uma  pessoa  jurídica,  no
mundo  comercial"  Indiscutivelmente,  toda  empresa
tem que zelar pelo seu bom nome comercial. (…)
(In Programa de  Responsabilidade  Civil,  5ª  ed.,  2ª
tiragem, 2004, p. 110/111)

Na  espécie,  porém,  ainda  que  se  possa  considerar  que  a
expectativa da empresa em ver o veículo incorporado a sua frota tenha sido
frustrada, não existem indícios de que esse transtorno tenha inviabilizado a sua
atividade,  nem  sequer  que  o  fato  tenha  afetado  negativamente  a  sua
credibilidade perante seus clientes.

Em  outras  palavras,  in  casu,  não  há  qualquer  resquício
probatório que leve a crer que os efeitos decorrentes do fato narrado tenham
atingido a honra objetiva da empresa autora, ou seja, sua imagem e bom nome
frente ao mercado e ao meio social. 

Caberia à autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 333 do CPC, e como assim não
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o fez, a improcedência do pedido é medida de rigor.

Sobre o tema, encontramos na jurisprudência pátria: 

“AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  QUANTIA  PAGA
POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  -  PARTES  -  PESSOAS
JURÍDICAS  -  DANOS MORAIS  -  AUSÊNCIA DE
PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA - ÔNUS
DA  AUTORA  -  IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA  -
DEVOLUÇÃO  DE  VALORES  INDEVIDAMENTE
PAGOS  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  MÁ-FÉ  -
RESTITUIÇÃO  DEVIDA DE  FORMA SIMPLES  -
CORREÇÃO  DE  ERRO  MATERIAL  -  ONUS
SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - CORREÇÃO
-  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  21,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA Nº.
306 DO STJ. - Diferentemente das pessoas naturais,
a  pessoa  jurídica  deve  demonstrar  que  o  ato
efetivamente  foi  capaz  de  gerar  abalo  à  sua
reputação  comercial,  pois  enquanto  aquelas  têm
como  fundamento  para  a  indenização  o  ataque  à
honra  subjetiva,  esta  tem  como  baliza  a  honra
objetiva.  Nos  termos  do  artigo  333  do  Código  de
Processo Civil, a cada parte compete elaborar prova
em  prol  do  seu  interesse.  Não  tendo  a  autora  se
desincumbido  do  ônus  probatório  que  sobre  sai
recai, ao deixar de fazer prova dos fatos constitutivos
do seu direito (artigo 333, inciso I, do CPC), é de se
julgar improcedente a pretensão indenizatória. - "O
pagamento indevido deve ser restituído para obviar o
enriquecimento sem causa". Ausente a prova da má-
fé, a restituição será devida na forma simples. - Ante
a existência de erro material, é de se proceder a sua
correção.  -  Havendo  sucumbência  recíproca,  é
devida a compensação dos ônus sucumbenciais entre
as partes, nos termos do artigo 21, caput, do Código
de Processo Civil, e da Súmula nº. 306 do STJ.”
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0433.11.013481-7/002,
Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 15ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  11/12/2014,  publicação  da
súmula em 19/12/2014)

“Dano moral. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica que
pode sofrer dano moral. Súmula 227 do STJ. Caso
em que, todavia, diversamente do que se dá com a
pessoa física, as hipóteses em que a pessoa jurídica
pode sofrer dano moral são bem mais restritas,  já
que ela não possui “sentimentos” passíveis de serem
abalados. Dano moral Pessoa jurídica - Transtornos
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ocasionados  pela  retenção  indevida  do  sinal
fornecido pela autora à ré que não representam fato
passível de repercussão em verba de dano moral à
pessoa  jurídica,  caracterizando-se  como  lesão  de
bem  patrimonial  -  Eventual  aborrecimento  daí
resultante que já está abrangido pelo dano material
Afastada  a  condenação  da  ré  no  pagamento  de
indenização por danos morais Apelo provido”. 
(TJSP  –  23ª  Câmara  de  Direito  Privado.  APL
579498020038260000/SP  0057949-
80.2003.8.26.0000. Rel.: Des. José Marcos Marrone.
DJ: 14.09.2011)

Assim, no que pertine aos pontos ora discutidos, não vislumbro
reparo a ser efetivado na r. sentença que, com percuciência, analisou a questão.

Contudo,  considerando-se  que  a  Central  Transportes  de
Passageiros LTDA fora sucumbente com relação ao banco demandado, tendo
em vista a total improcedência de seus pleitos iniciais, tem-se que cabível a
fixação  de  honorários  sucumbenciais  em  favor  dos  patronos  do  banco
promovido, a serem adimplidos pela parte autora. 

Nesta trilha, observando que a sentença de primeiro grau  não
fixou  a verba  honorária devida ao primeiro apelante, o faço,  de ofício, em
razão do caráter imperativo, cogente e de ordem pública da norma inserta no
art. 20 do CPC, ressaltando que sua aplicação, ainda que em sede de segundo
grau, não implica em reforma para pior.

Assim,  ante  ao  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AOS
APELOS.

Outrossim,  fixo  em  favor dos  patronos  do  réu  honorários
advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do disposto
no art. 20 § 4º do CPC, a serem pagos pela parte autora.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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