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-  Se a autora firmou termo de entrega amigável do veículo, onde
se  vê  cláusula  estabelecendo  que  acaso  o  valor  apurado  na
venda extrajudicial não bastar para pagar o crédito e as despesas,
o creditado continua responsável pelo débito em aberto, não pode
posteriormente  alegar  desconhecimento  com  a  finalidade  de
eximir-se do pagamento.

V I S T O S

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cilene Augusta da Nóbrega

Veloso  contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Obrigação de Não Fazer

cumulada com Danos Morais e Pedido Liminar” proposta  em face de Cia Itauleasing de

Arrendamento Mercantil.

Em suas razões, a autora alega que não estaria demonstrado nos autos

que a entrega amigável do veículo ainda dependeria de quitação de saldo remanescente,

bem ainda, que não há provas de que o valor apurado com a venda do bem tenha sido

insuficiente para quitação da dívida.

Ademais,  afirma que o  termo de entrega amigável  em questão não

indica qualquer valor remanescente da dívida.
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Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões apresentadas às fls.61/70.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,

sem manifestar-se quanto ao mérito do recurso (fls. 82/83).

É o breve relatório. 

                                 DECIDO. 

A sentença não merece retoque.

Analisando  os  autos,  vislumbra-se  que  a  cobrança,  ora  discutida,

decorre de cláusula constante no termo de entrega amigável, com saldo remanescente.

Vejamos:

Cláusula  2.1.  Na  hipótese  de  Termo  de  Entrega  Amigável

pactuado  com  Saldo  Remanescente  (A),  decorrente  da  não

cobertura,  pelo  produto  líquido  da  venda  do  bem,  do  saldo

devedor  e  débitos,  conforme  cláusula  1,  e  despesas  afetas  à

venda,  permanece  íntegra  a  responsabilidade  do

financiado/arrendatário/consorciado  pelo  pagamento  do  saldo

remanescente.  Entretanto,  na hipótese  de diferença  apurada  a

maior,  tal  diferença  será  devolvida  ao

Financiado/arrendatário/consorciado,  mediante  requerimento,

limitando-se o valor a ser devolvido ao montante do valor residual

efetivamente pago, nos contratos de leasing.”

Assim, a promovente tinha plena ciência da existência da dívida em questão,

mostrando-se legal a sua cobrança, bem como a negativação de seu nome no cadastro

de inadimplentes, sendo descabida a alegação de que não estaria demonstrado nos autos

a existência de saldo remanescente a ser quitado. 
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 Com efeito, agiu com acerto o magistrado de base, ao fundamentar:

“  (…)  o  autor  tinha  plena  ciência  da  existência  da  dívida  em

questão, de modo que, no caso de entendê-la indevida, deveria

ter  tomado as providências administrativas ou judiciais  cabíveis

para suspender a sua cobrança. De fato, recai sobre  a autora o

ônus de provar que o valor discutido nos autos seria indevido ou

abusivo.  Se  não  fez  sua  demonstração,  presume-se  a  sua

legitimidade, até porque formalmente previsto no documento de fl.

10, conforme acima referido. 

Por outro lado, analisando-se as cláusulas do termo de entrega

amigável do bem assim como o boleto bancário enviado ao autor

para cobrança do valor em questão, tem-se a legitimidade da sua

cobrança em questão, de modo que a negativação do nome do

autor  deu-se  em  virtude  de  ele  ter  ignorado  a  notificação  da

dívida.  Nestas  circunstâncias,  entendo  que  não  houve  a

configuração  dos  danos  morais  pleiteados,  uma  vez  que  não

restou caracterizado nenhum ato ilícito cometido pelo promovido,

já que a sua conduta encontra respaldo contratual, não havendo

que  se  falar  em  nulidade  ou  abusividade  das  respectivas

cláusulas. (fls. 52/53).

Nesse sentido, vale destacar jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR.  Apelação cível.

Ação de indenização c/c obrigação de fazer com pedido de tutela

antecipada parcial. Financiamento de veículo. Termo de entrega

amigável  não  firmado.  Devolução  do  bem.  Ocorrência.

Insuficiência  do  valor  apurado  para  quitação  da  dívida.  Saldo

devedor remanescente oriundo do financiamento. Inadimplência.

Negativação devida.  Dano moral.  Inexistência.  Exercício regular

do direito de cobrança da entidade bancária. Recurso desprovido.

Não restando demonstrado nos autos que a inscrição do nome do

devedor  contratante se deu em razão  de dívida regularmente

quitada,  não  há  o  que  se  falar  em indenização  por  danos
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morais  suportados,  não  merecendo  reforma  a  decisão

recorrida.  A indenização  por  danos  morais  não  deve  vir  a

constituir-se  enriquecimento  indevido  do  beneficiário,  não

havendo  razões  para  prosperar  o  pleito  em  que  não  se

demonstra a presença  de ilicitude na conduta da empresa ré.

(TJPB;  APL  0023515-91.2010.815.0011;  Rel.  Des.  Abraham

Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 18/09/2014) 

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE

SALDO  REMANESCENTE  DECORRENTE  DE  DEVOLUÇÃO

AMIGÁVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO

DE  DANO  MORAL.  APELO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.

UNANIMIDADE.  1.  Dano  moral  e  a  cobrança  de  saldo

remanescente  no  caso  de  devolução  amigável  de  veículo

automotor  por  ausência  de  condições  financeiras  para

adimplemento  das  parcelas  avençadas  no  contrato  de

financiamento. 2. Consta no acervo probatório termo de entrega

amigável  do  veículo  devidamente  assinado  pela  apelante,

onde  se  vê  cláusula  que  estabelece  que  acaso  o  valor

apurado  na  venda  extrajudicial  não  bastar  para  pagar  o

crédito e as despesas, o creditado continua responsável pelo

débito em aberto, sob pena de ser acionado judicialmente. 3.

Possibilidade  de  pagamento  do  saldo  remanescente  com

desconto. Inércia da devedora. 4. É cediço, inclusive nos Tribunais

Superiores,  que  somente  a  inclusão  indevida  do  nome  do

consumidor  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito  enseja

indenização pelo  dano moral  sofrido,  o que não é  o  caso dos

autos. 5. Assim, escorreita é a decisão que julga improcedentes

pedidos da apelante para considerar nulo o débito remanescente

na devolução da motocicleta, repetição de indébito, configuração

de  danos  morais  e  necessidade  de  reparação,  bem  como

condenação  em  custas  e  honorários  advocatícios.  6.  Apelo
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conhecido  e  improvido.  Unanimidade.  (TJMA;  Rec  0010241-

78.2009.8.10.0029; Ac. 127728/2013; Quinta Câmara Cível; Rel.

Des. Raimundo José Barros de Sousa; Julg. 15/04/2013; DJEMA

19/04/2013) 

Com essas considerações, e nos termos do caput do art. 557,  caput,

do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

 

Des. José Ricardo Porto
Relator

J07/J04
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