
 Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018971-26.2011.815.0011
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : José Edson Araújo 
Advogado : Flávia Alessandra Araújo Nóbrega 
Apelado : Banco Itaú Unibanco S/A
Advogado : Celso Marcon

 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE   INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS.  DEMORA EM RETIRAR
GRAVAME  VEICULAR  APÓS  A  QUITAÇÃO
INTEGRAL  DE  FINANCIAMENTO.
DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  IMPOSTA
QUE  NÃO  IMPEDE  O  PROPRIETÁRIO  DE
UTILIZAR O VEÍCULO PARA EXECUTAR AS SUAS
ATIVIDADES DIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
QUE  OS  ALUGUEIS  PAGOS  E  A AQUISIÇÃO  DE
NOVO  VEÍCULO  DECORRERAM  DO
LEVANTAMENTO TARDIO DO GRAVAME. DANO
MATERIAL.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.
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Inexistindo  comprovação  nos  autos  de  que  os
alugueis  pagos  e  a  aquisição  de  outro  veículo
ocorreram em decorrência do atraso na liberação do
gravame  sobre  o  bem,  não  há  dano  material
indenizável. 

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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso. 

R E L A T Ó R I O 

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Edson
Araújo contra sentença, fls. 86/88, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível  da Comarca de Campina Grande,  nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais, interposta em desfavor do Banco Itaú
Unibanco S/A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais,
com fundamento no art. 269, inciso I do CPC/73. 

Em razões  recursais,  fls.90/94,  sustenta  o  recorrente
que  o  atraso  na  retirada  de  gravame sobre  seu veículo  o  impediu de
renovar  a  sua  documentação  veicular,  impedindo-o  de  utilizar  o  seu
veículo, em razão da configuração de infração gravíssima. Fato esse que
levou-o a alugar um veículo e, posteriormente, adquirir outro bem. Argui,
ainda, que sofreu prejuízo no valor da venda de seu bem móvel.  

Requer,  assim,  o  provimento  do  apelo,  a  fim  de
reformar  integralmente  a  decisão  de  primeiro  grau,  obrigando  a
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demandada a quitar os danos materiais postulados na inicial. 

Contrarrazões,  fls.  99/103,  requerendo  o
desprovimento do apelo. 

A  Procuradoria de Justiça lançou parecer, fls. 122/124,
opinando pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito. 

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Relatora

Contam os autos que  José Edson Araújo intentou ação
de indenização por danos materiais em desfavor do Banco Itaú Unibanco
S/A, com a finalidade de obter reparação pecuniária por dano material,
sob  o  fundamento  de  que  após  ter  quitado  o  financiamento  de  seu
veículo,  no valor  de R$ 30.000,00 (trinta  mil  reais),  as  restrições  ainda
permaneceram  sobre  o  seu  bem,  impedindo-o  de  realizar  o
emplacamento do ano de 2008, tendo ocorrido a referida baixa apenas em
2009.   

Argui,  ainda  que,  em  razão  da  demora  no
levantamento do gravame sobre seu veículo,  foi  obrigado a alugar um
carro e, posteriormente, adquirir outro, dada a dificuldade de locomoção
com o seu bem, ainda gravado de ônus.  

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais,
com fundamento no art. 269, inciso I do CPC/73. 

 O cerne da questão posta em juízo está em verificar
se  houve  o  alegado  dano  material  por  parte  da  empresa  recorrida,
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quando  descumpriu  a  obrigação  legal  de  proceder  à  retirarada  do
gravame  do  veículo,  já  integralmente  quitado,  de  propriedade  do
recorrente. 

Neste viés, verifico que são indubitáveis os dissabores
e  constrangimentos  sofridos  pelo  apelante,  em  razão  da  permanência
indevida de gravame em seu veículo,  mesmo após a quitação total  do
financiamento, tanto é que referido fato já foi objeto da competente ação
de indenização por danos morais, conforme documento fls. 63/64. 

 Entretanto,  verifico  que   o  autor  deixou  de
colacionar aos autos provas convincentes no sentido da ocorrência de
prejuízos  de  ordem  material,  os  quais  devem  ser  documentalmente
comprovados. 

Isso porque, a despeito da existência dos documentos
constantes às fls.  08 e 83/84,  não há como estabelecer um liame lógico
entre referidas provas e o atraso no levantamento do gravame no veículo. 

Não há, portanto, como atribuir a aquisição de novo
veículo pela parte, à demora na retirada do ônus real que recaía sobre o
bem. 

De fato, o retardamento em levantar o gravame sobre
o veículo não impedia o recorrente de circular livremente com o bem,
limitando-o  apenas  em  exercer  o  seu  direito  de  propriedade,  como  a
transferência daquele para o seu nome. 

Sobre o assunto: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM

DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  DESCUMPRIMENTO  DE

OBRIGAÇÃO  IMPOSTA.  RETIRADA  DE  GRAVAME
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VEICULAR.  OCORRÊNCIA DO DANO MORAL.  AUSENTE

COMPROVAÇÃO  DO  DANO  MATERIAL. PROVIMENTO

PARCIAL DO APELO. Nos autos,  não restou demonstrada a

ocorrência de danos materiais, haja vista não constar prova de

prejuízo  material  suportado  pelo  autor.  Dano  moral

caracterizado,  diante  da  permanência  indevida  de  gravame,

após inúmeras determinações judiciais, o que impossibilitou a

alienação  do  veículo.  Lesão  à  personalidade  do  demandante

que  ultrapassa  o  mero  dissabor  do  cotidiano.  Quanto

indenizatório  que  deve  ser  fixado  em  R$  8.000,00  (oito  mil

reais), valor que atenta para a condição econômica de ambas as

partes,  bem  como  para  o  caráter  pedagógico/punitivo  da

medida.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00025284220098150731, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator

DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 25-08-2015) 

Forte  em  tais  razões,  entendo  que,  no  caso,  não
restou comprovado o alegado dano material, visto que não se tem como
afirmar que o aluguel e, posteriormente, a aquisição de outro veículo se
deu em decorrência do atraso na liberação do gravame sobre o bem. 

Friso,  por  fim,  que o  fato  do  veículo ainda constar
com  o  gravame,  não  impedia  o  apelante  de  executar  as  suas  tarefas
diárias,  razão  pela  qual  não  há  o  que  ser  modificado  na  decisão  de
primeira instância. 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo  integralmente  a  decisão  de
primeiro grau. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de
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Sá e Benevides.  Participaram do julgamento,  a Exma.  Desa.  Maria das
Graças Morais Guedes (relatora), o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para
substituir o Exmo Des. José Aurélio da Cruz. 

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Alcides  Orlando  de
Moura Jansen, Procurador de Justiça. 

 Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de novembro de 2016. 

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