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APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE DADOS DO
AUTOR.  AUTOMÓVEL  ADQUIRIDO  MEDIANTE  FRAUDE.
RESPONSABILIDADE RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU.
VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  QUESTIONADO.
CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  AUTORIZAM  A  MAJORAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM
NOME DA VÍTIMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NO
PRIMEIRO GRAU. PARTE QUE DECAIU DO PEDIDO APENAS
QUANTO  AO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO  EM  VALOR  INSUFICIENTE.  AUMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Ao coletar os dados para realizar empréstimo bancário, a empresa
deve agir com a devida cautela, analisando com atenção e minúcia
os documentos apresentados pelo cliente. Caso assim não proceda,
aceitando  dados  incorretos  ou  falsos,  tem  ela  a  obrigação  de
reparar  os  prejuízos  daí  decorrentes,  notadamente  aqueles
decorrentes da negativação do nome da vítima e da imposição de
multas de trânsito decorrentes da utilização do veículo financiado
fraudulentamente.

- Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em
valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição
familiar,  cultural,  política,  social  e  econômico-financeira  do
ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do lesante,



de modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação
para  o  ofendido,  sem  configurar  enriquecimento  sem  causa,  e,
ainda, uma sanção para o ofensor. No caso, as circunstâncias postas
nos autos revelam a necessidade de majoração.

- Decaindo o autor do pedido apenas quanto ao valor da indenização,
deve o demandado arcar, integral e exclusivamente, com as custas e
honorários advocatícios.

- Fixados os honorários em percentual incompatível com o trabalho
realizado, sua majoração é medida que se impõe.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 237.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais
proposta por Francisco de Assis Fernandes em desfavor do Banco Bradesco Financiamento
S. A.

Na  sentença,  o  magistrado  reconheceu  a  responsabilidade  da
instituição  bancária  pelo  financiamento  de  automóvel  realizado  mediante  fraude,  que
culminou com a negativação do nome do autor, daí porque condenou o banco a pagar
indenização por danos morais  no importe de R$ 6.000,00 (seis  mil reais).  Afastou,  por
outro lado, a pretensão relativa aos danos materiais.

Inconformado,  recorre  o  promovente  aduzindo  que  o  valor  da
indenização é incompatível  com o dano experimentado, notadamente porque amargou
inúmeros prejuízos, inclusive a cassação de sua carteira nacional de habilitação, em razão
do uso do veículo objeto da fraude. Defende que teve que ajuizar ação no juizado especial,
posteriormente extinta em face da complexidade da causa. 

No  que  toca  à  sucumbência,  defende  não  haver  razões  para  que
tenha que arcar com parte das despesas processuais, na medida em que logrou vencer a
demanda  integralmente.  Reclama,  ainda,  do  valor  arbitrado  a  título  de  honorários
advocatícios. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a indenização seja
majorada  para,  no  mínimo,  30  (trinta)  salários  mínimos,  bem  como  para  extirpar  da
sentença o comando de sucumbência recíproca e aumentar o valor dos honorários.



Em sede de contrarrazões, a promovida pediu o desprovimento do
recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do CPC/2015, em vigor.

É o relatório.

VOTO

A princípio, fundamental destacar que a discussão sobre a ocorrência
da fraude e do consequente ato ilícito já restou superada, versando o recurso apenas sobre
o valor da indenização, sucumbência recíproca e honorários advocatícios.

Adentrando-se  na  análise  da  casuística,  faz-se  imprescindível
asseverar  que  o  conjunto  probatório  colacionado  aos  autos  denota,  efetivamente,  a
negativação  do  nome  do  recorrente  (fl.  25).  No  que  toca  à  suspensão  da  CNH,  a
documentação acostada revela a abertura de processo administrativo, mas não demonstra
o seu desfecho. Para além disso, nem todas as infrações listadas no extrato de notificação
referem-se ao veículo objeto da fraude, existindo outras infrações atribuídas ao recorrente,
o que impede não apenas a conclusão de que teve sua CNH suspensa, mas também de que
as violações cometidas pelo fraudador teriam contribuído, definitivamente, para a suposta
suspensão.

De  outro  lado,  é  inegável  que  a  situação  posta  traz  inúmeras
perturbações ao espírito da vítima, notadamente pela dificuldade de se dar uma solução
rápida aos problemas causados junto a órgão de trânsito de outro estado da federação. No
contexto posto, entendo que tais fatores devem ser considerados para efeito de majoração
da indenização, além, obviamente, da inscrição negativa em órgãos de proteção ao crédito.

Neste particular,  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). Sobre o tema, transcreve-se o seguinte julgado:

“[...] 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. [...]” (STJ - REsp 716.947/RS -  Rel. Min.
Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270).

Destarte,  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,  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 pretende compensar a dor dos lesados
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 e desestimulando-o
em relação a novas condutas.

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo que
o quantum fixado em primeiro grau é insuficiente para reparar os danos experimentados,
daí  porque  entendo  que  sua  majoração  para  R$  8.000,00  (oito  mil  reais)  se  mostra
adequada e razoável, tendo em vista que esse valor não importa incremento patrimonial
da vítima, mas busca a minoração da repercussão negativa do fato e um desestimulo à
reincidência. 

No que se refere à sucumbência recíproca, observa-se que embora no
nomen juris da demanda conste menção a danos materiais, o pedido formulado pelo autor
não abarca tal  pretensão, sendo esta exclusivamente de reparação moral.  Sendo assim,
resta claro que o autor logrou sucesso parcial na sua empreitada judicial,  decaindo do
pedido apenas quanto ao valor da indenização, fato este que não interfere na distribuição
dos  ônus  sucumbenciais,  daí  porque  deve  o  demandado  suportar,  exclusivamente,  as
despesas correspondentes.

Por  fim,  quanto  ao  valor  dos  honorários  advocatícios,  penso  que
efetivamente merece acolhida o pedido,  eis  que o valor  arbitrado em primeiro  grau é
insuficiente para remunerar o trabalho realizado. 

Isto posto, dou provimento parcial ao recurso para majorar o valor da
indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para afastar a
sucumbência recíproca e determinar que o apelado arque com as despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor
total da condenação. 

É como voto.



DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


