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 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS E MATERIAIS  –  PEDIDO JULGADO PAR-
CIALMENTE  PROCEDENTE   –   PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALE-
TICIDADE  –  INOCORRÊNCIA   – REJEIÇÃO  –  MÉRITO
–  RESPONSABILIDADE CIVIL    –  ACORDO JUDICIAL
EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO  –  AUSÊNCIA DE
BAIXA NO GRAVAME  –  ÓBICE À VENDA DO VEÍCULO A
TERCEIRO   –   DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS   –
QUANTUM  INDENIZATÓRIO   –   VALOR  MANTIDO   –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão vo-
luntária,  negligência ou imprudência,  violar  direito  ou
causar dano a outrem.

Na fixação do dano moral, atentando-se ao critério da razoa-
bilidade, incumbe ao magistrado, observando as especifici-
dades do caso concreto e,  ainda,  considerando as condi-
ções financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar
valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento,
nem, tampouco, seja inexpressivo a ponto de não atender
aos fins ao qual se propõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Banco  Bradesco
Financiamento S.A. contra a sentença (fls. 80/84v) proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível Regional de Mangabeira que, nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais ajuizada por  Clodoberto Felismino dos Santos,
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  para  condenar  o  promovido  ao
pagamento,  a título  de danos morais,  da quantia  de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), deixando de acolher o pleito de dano material.

Nas  razões  recursais,  sustenta  o  apelante  que  o  contrato
encontra-se  devidamente  quitado  desde  22/01/2013  e,  em  26/01/2013  foi
procedida à baixa no gravame.

Acrescenta que o Juízo de primeiro grau deixou de observar os
critérios razoáveis para a justa fixação do dano moral, devendo ser levado em
consideração para tanto as condições das partes, a gravidade da lesão, sua
repercussão,  as  circunstâncias  fáticas,  bem  como  os  princípios  da
proporcionalidade  e  da  razoabilidade,  mostrando-se  a  condenação  imposta
mostra-se excessiva, porquanto, além de não ter havido a prática de um ato
ilícito por parte da apelante, inexiste nos autos qualquer elemento que justifique
o montante arbitrado.

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de não
conhecimento do recurso em face da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no
mérito, pela manutenção da sentença de primeiro grau.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  213/217,  absteve-se  de
manifestação no feito, por não vislumbrar a presença de situação ensejadora
da manifestação ministerial.

VOTO

DA PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Não  merece  guarida  a  alegação  do  apelado,  em  sede  de
contrarrazões, de que a petição recursal seria reprodução fiel dos termos da
contestação de fls. 48/52.

Ocorre  que,  conforme  pode  verificar-se  do  cotejo  das  razões
recursais e da peça de defesa, não há dita reprodução, mormente em razão da
insurgência ter atacado os termos da sentença.

Assim, rejeito a questão preliminar.

No mérito, alega o recorrente que o provimento de primeiro grau
merece reforma em razão de ter ele procedido à baixa no Sistema Nacional de
Gravame – SNG, inexistindo ilícito que lhe seja imputado, razão pela qual não

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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deve subsistir o exacerbado valor fixado na sentença a título de danos morais.

A questão debatida na origem, portanto, consoante se extrai do
acórdão atacado, cingiu-se em aferir a responsabilidade, ou não, da instituição
bancária pela manutenção de gravame recaído sobre veículo adquirido pelo
autor, mesmo depois de quitado, e se a demora na baixa desse gravame de
alguma forma abalou a sua moral.

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão autoral surgiu
em razão da ausência de baixa da constrição judicial do Sistema Integrado de
Veículo do DETRAN (fl. 12), não se confundindo com o Sistema Nacional de
Gravame da própria Finasa (financeira ligada ao Bradesco,  fl. 89) apresentado
pelo recorrente, que teve a baixa efetuada logo em seguida ao cumprimento
contratual.

Vale  lembrar  que o inadimplemento  contratual  se  resolve,  em
regra, pela obrigação de  indenizar os  danos  patrimoniais daí decorrentes, e,
excepcionalmente, pela compensação por danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado.

Nesse tom, comete ato ilícito "Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", nos termos do art. 186 do
Código Civil.

Colocada a questão nesses termos, não há como negar-se que a
conduta omissiva da apelada, em deixar de solicitar junto ao órgão do Sistema
Integrado de Veículo a baixa no gravame, malferiu a esfera subjetiva da vítima.

É  cediço  que,  para  a  responsabilização  por  ato  ilícito,
imprescindível a coexistência dos seguintes requisitos: (i) conduta culposa ou
dolosa, (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento do ofensor
e o abalo perpetrado à vítima, conforme inteligência do artigo 186 c/c art. 927
do Código Civil. 

Para a fixação do valor do dano moral, os critérios  devem estar
de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial pertinente à
matéria. 

Quer dizer: atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe
ao magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, con-
siderando as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar
valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento, nem, tampouco, seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins ao qual se propõe. 

Nesse  sentido,  aponta  a  orientação  do  Superior  Tribunal  de
Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-
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PECIAL.  FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.  ACORDO HO-
MOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO
GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.VALOR EXORBITANTE. FIXA-
ÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justi-
ça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias
a título de indenização por danos morais pode ser revisto
tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de ra-
zoabilidade,  o que se evidencia no presente  caso.  Desse
modo, mostra-se desproporcional a fixação do valor indeni-
zatório majorado pela Corte de origem, decorrente da demo-
ra em baixar o gravame de veículo financiado, tendo em vis-
ta a realização de acordo judicial, motivo pelo qual, no caso,
justificada a excepcional intervenção desta Corte no presen-
te feito, a fim de minorar o quantum indenizatório para R$
20.000,00 (vinte mil reais), como bem consignado na deci-
são agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.1

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concre-
to, especialmente o fato de que o promovente teve abalos psicológicos em vir-
tude do fato, entendo que a indenização por danos morais arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo de primeiro grau, é suficiente para com-
pensar o inconveniente sofrido, funcionando, ainda, como um fator de desestí-
mulo à reiteração da conduta ora analisada. 

Face ao exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso  levantada  em  contrarrazões  e,  no  mérito,  desprovejo  o  apelo,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

 É como voto.  

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/03

1 AgRg  no  AREsp  656.456/RS,  Rel.  Ministro  RAUL ARAÚJO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  25/08/2015,  DJe
16/09/2015.
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