
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

Apelação Cível nº 0014475-17.2012.815.0011 — 6ª Vara Cível de Campina Grande
Relator :  Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides)
01 Apelante : HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogado : Marina Bastos da Porciuncula Benghi
02 Apelante : Flávio Régis Diniz
Advogados : Leopoldo  Wagner  Andrade  da  Silveira  e  Thalita  Lorena  Bezerra  de 
Meneses
Apelados : Os mesmos

PRELIMINAR — INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS 
APELATÓRIOS  PELA  PARTE  PROMOVIDA  — 
PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE  —    NÃO 
CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.

— “A interposição de duas apelações pela mesma parte enseja o não 
conhecimento  da  segunda.  Violação  ao  princípio  da 
unirrecorribilidade  recursal  e  ocorrência  da  preclusão  consumativa. 
[...]”(Apelação  Cível  Nº  70032768020,  Décima  Segunda  Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 
Julgado em 25/03/2010).

APELAÇÕES  CÍVEIS  —  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS —  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  — 
QUITAÇÃO — PERMANÊNCIA DO GRAVAME JUNTO 
AO DETRAN  — FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
— CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL — QUANTUM 
INDENIZATÓRIO  —  MAJORAÇÃO  —  SITUAÇÃO 
PERDURANDO  POR  CERCA  DE  DOIS  ANOS  — 
DESPROVIDO  O  APELO  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA  E  PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO 
INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA.

— É obrigação da instituição  financeira  liberar  o  gravame 
incidente sobre o veículo financiado, após regular quitação do 
contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 
Dessa  forma,  a  demora  injustificada  constitui  negligência  da 
instituição financeira.

— É cabível a reparação por danos morais quando existente 
gravame junto ao Detran, mesmo depois de adimplida a dívida, 
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pois é evidente a falha na prestação dos serviços.

— O dano moral  tem por objetivo representar  para  a vítima 
uma satisfação moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, 
também,  desestimular  o  ofensor  da  prática  futura  de  atos 
semelhantes,  deste  modo,  o  quantum indenizatório  deve  ser 
fixado analisando-se a repercussão dos fatos, devendo se ter por 
base os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade,  em  não  conhecer  da 
apelação de fls. 236/245, negar provimento ao apelo da instituição financeira e dar 
provimento à apelação interposta pela parte autora. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis  interpostas contra a sentença de 
fls. 199/202, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada 
por  Flávio  Régis  Diniz em  face  do  HSBC  Bank  Brasil  S/A –  Banco  Múltiplo, 
julgando procedente o pedido, condenando o promovido a pagar ao autor o equivalente 
a R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença. 

O primeiro apelante, HSBC Bank Brasil S/A, às fls. 204/213 e 
fls. 236/245, assegura ser incabível a condenação de indenização por danos morais, pois 
não  efetuou  a  liberação  do  veículo  em razão  de  o  apelado  não  ter  enviado  toda  a 
documentação necessária para realização de tal procedimento. Alternativamente, pugna 
pela minoração do quantum indenizatório. 

O  segundo  apelante,  Flávio  Régis  Diniz,  em  suas  razões 
recursais (fls. 258/271), requer a majoração da indenização.

 
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 287).

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou 
pelo  desprovimento  de ambos os  recursos,  mantendo-se em todos  os  seus  termos a 
sentença hostilizada (fls. 294/295).

É o relatório. 

VOTO

Importante destacar, primeiramente, não merecer conhecimento 
o recurso apelatório de fls. 236/245, pois oferecido após a interposição do primeiro (fls. 
204/213).

 
Com efeito,  não  é  permitido  à  parte  recorrente  oferecer  dois 

recursos de apelação contra a mesma sentença, ainda que dentro do prazo recursal, sob 
pena de manifesta afronta ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada 
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decisão há apenas um recurso adequado.

Sendo  assim,  a  interposição  do  primeiro  recurso  implica  a 
preclusão consumativa, extinguindo-se o direito de interpor uma nova apelação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS. 
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  CAUTELAR  INOMINADA. 
DUPLICIDADE  DE  APELAÇÕES  EM  FACE  DA MESMA DECISÃO. 
PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE.  Os  princípios  da 
unirrecorribilidade  e  da  consumação  inviabilizam o  conhecimento  de 
novo  recurso  de  apelação  oferecido  após  a  interposição  do  primeiro. 
APELAÇÃO  NÃO  CONHECIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70034835918, 
Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 
Antonio Angelo, Julgado em 31/08/2011)

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS. 
BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO 
CONSUMIDOR.  INDISPONIBILIDADE  DO  SALÁRIO.  DANOS 
MORAIS. APELOS EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
1.  A interposição  de  duas  apelações  pela  mesma  parte  enseja  o  não 
conhecimento da segunda. Violação ao princípio da unirrecorribilidade 
recursal e ocorrência da preclusão consumativa. [...] APELO DO AUTOR 
PARCIALMENTE  PROVIDO  E  APELO  DO  RÉU  IMPROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70032768020, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Judith  dos  Santos  Mottecy,  Julgado  em 
25/03/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALE-
REFEIÇÃO.  REAJUSTES  DO  VALOR  DO  BENEFÍCIO. 
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1.  A dupla interposição 
de  recurso  pela  mesma  parte,  contra  a  mesma  decisão,  afasta  o 
conhecimento do segundo recurso protocolado em atenção ao princípio 
da unirrecorribilidade das decisões  judiciais,  operando-se a preclusão 
consumativa.  [...].  SEGUNDA  APELAÇÃO  DA  AUTORA  (FLS.  68-
70,VERSO)  NÃO  CONHECIDA.  DEMAIS  APELAÇÕES 
PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70033859844, Terceira 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Rogerio  Gesta  Leal, 
Julgado em 11/02/2010).

Desse modo, não conheço do apelo de  fls. 236/245.

MÉRITO

O  autor  (segundo  apelante)  afirmou  em  sua  exordial  ter 
adquirido  automóvel  Corsa  Wind  através  de  financiamento  firmado  com  o  banco 
promovido (primeiro recorrente), tendo adimplido todas as prestações do contrato no 
ano de 2010.

Sustentou que,  apesar  da quitação,  consta nos documentos de 
licenciamento do veículo dos anos de 2010 e 2011 o nome da instituição financeira 
como alienante, demonstrando, pois, ter inocorrido a baixa da quitação junto ao Detran.

O magistrado  a quo, a seu turno,  julgou procedente o pedido, 
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condenando o promovido a pagar ao autor o equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), a 
título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, a partir da sentença. 

Pois bem. A partir de uma análise dos autos (fls. 18), verifica-se 
ter o autor, de fato, adimplido com todas as prestações do contrato de financiamento no 
ano  de  2010,  não  restando  nenhum  saldo  devedor.  No  entanto,  os  documentos  de 
licenciamento do veículo de 2010 e 2011 (fls. 22/23) foram emitidos com a observação 
de que o automóvel é financiado.

Ora,  é  obrigação  da  instituição  financeira  a  liberação  do 
gravame  incidente  sobre  o  veículo.  Ademais,  a  demora  injustificada,  após  regular 
quitação  do  contrato  de  financiamento  garantido  por  alienação  fiduciária,  constitui 
negligência do banco.

Neste sentido:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
FINANCIAMENTO.  QUITAÇÃO  INTEGRAL.  BAIXA NO  GRAVAME. 
INOCORRÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente pretende a reforma 
do julgado que a condenou, sob pena de multa diária, à obrigação de proceder 
à baixa do gravame de veículo, junto aos órgãos de trânsito, uma vez que não 
houve má-fé e não restaram comprovados o ato ilícito e os danos suportados 
pelo consumidor, enquanto o recorrido sustenta que a instituição financeira 
tem  o  dever  de  providenciar  a  baixa  no  gravame,  depois  de  quitado  o 
financiamento,  pois  a  responsabilidade  da  instituição  financeira  seria 
objetiva.  2.  Resta  incontroversa a integral  quitação do financiamento, 
inexistindo, portanto, motivo razoável para a manutenção do gravame, 
por parte da financeira, mesmo após a liquidação da dívida. 3. Em se 
tratando de contrato de financiamento de veículo, gravado por garantia 
de alienação fiduciária, a instituição financeira é responsável pela baixa 
do  gravame  perante  os  órgãos  de  trânsito.  Precedentes  da  turma 
(2011071025257-6acj,  DJ  08.06.2012,  Rel.  José  guilherme  de  Souza  e 
20110110591506acj,  DJ 05.07.2012,  Rel.  Aiston Henrique de Sousa).  4. 
Desinfluente, na espécie ventilada em juízo, prova de dano ou de má-fé 
por parte da instituição, para a imposição da obrigação a ela cometida, 
eis  que  emergente  de  responsabilidade  objetiva  (art.  14  do  CDC).  5. 
Correta a sentença que impõe à instituição financeira a obrigação de fazer, 
consistente  em  providenciar  a  baixa  do  gravame  junto  aos  sistemas  que 
informam os órgãos de trânsito, uma vez comprovada a quitação antecipada 
por  parte  do  consumidor.  6.  Sentença  mantida,  servindo  a  Súmula  de 
julgamento como acórdão, na forma dos artigos 46 da Lei nº 9.099/95 e 99 do 
regimento interno das turmas recursais. 7. O recorrente deverá arcar com o 
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte 
por cento) do valor corrigido da causa, ex vi do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 
(TJDF; Rec 2012.09.1.009348-0; Ac. 606.904; Segunda Turma Recursal dos 
Juizados  Especiais  do  Distrito  Federal;  Rel.  Juiz  Luis  Martius  Holanda 
Bezerra Junior; DJDFTE 08/08/2012; Pág. 352)

CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  DANOS 
MORAIS.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  CONTRATO  DE 
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  DE  VEÍCULO.  ADIMPLEMENTO 
INTEGRAL DO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME JUNTO 
AO  DETRAN.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA DO  RECORRENTE. 
ARTIGO  14,  DO  CDC.  MULTA INALTERADA.  APELO  IMPROVIDO. 
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SENTENÇA  CONDENATÓRIA  MANTIDA.  1.  Cuida-se  de  Recurso 
Inominado interposto por instituição financeira contra a sentença que julgou 
procedentes os pedidos para. I) condenar o Réu ao pagamento de indenização 
por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais); II) condenar a Ré 
na obrigação de fazer consistente em proceder à transferência do veículo para 
o nome da parte Autora ou de terceiro junto ao Detran, bem como à obrigação 
de  pagar  os  custos  pertinentes  à  transferência,  incidentes  sobre  o veículo, 
multa e impostos, bem como a transferência de pontos relativos à CNH do 
veículo desde 18/1/2010, e qualquer ato com o propósito de transferência, 
tudo no prazo de 30 dias, a contar da intimação. 2. Ainda que a recorrente 
alegue ausência de culpa quanto à manutenção das restrições junto ao Detran, 
mantém-se  sua  condenação  quanto  à  questão  ora  delineada,  vez  que  sua 
responsabilidade  perante  o  consumidor  é  objetiva,  independentemente  de 
culpa (artigo 14, do CDC).  Ademais,  o  dever de retirada do gravame, 
decorrente do contrato em questão, observada a circunstância de que o 
Recorrido, ao buscar a Certidão Negativa para realização da compra de 
um imóvel,  se  deparou com a  inscrição  de seu  nome em dívida  ativa 
referente ao IPVA e teve sua Carteira Nacional de Habilitação manchada 
com infração de natureza gravíssima, cometida pela recorrente na data 
de 1º/10/2010, aliado ao fato de que apenas encontrou eficácia no deslinde 
da  questão  com a  deflagração  da  presente  demanda,  configuram um 
quadro de circunstâncias especiais com habilidade técnica eficiente para 
violar a dignidade do recorrido e, assim, render ensejo ao dano moral 
passível de indenização. 3. É fato incontroverso que o autor procedeu à 
quitação integral dos débitos decorrentes do contrato de financiamento 
firmado, e que o gravame pendente sobre seu veículo não foi levantado 
por omissão e negligência do banco réu. A r. sentença prolatada merece 
assim  ser  confirmada,  tendo  em  vista  que  constitui  responsabilidade 
contratual da instituição financeira a baixa do gravame junto ao órgão 
de trânsito - Detran/DF, diante da comprovação de quitação do débito 
pelo consumidor referente ao contrato de financiamento garantido por 
alienação fiduciária. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos 
fundamentos,  com  a  Súmula  de  julgamento  servindo  de  acórdão,  na 
forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Custas e honorários advocatícios 
a cargo do Recorrente, estes fixados em 10% do valor da condenação. 
(TJDF; Rec 2011.07.1.025257-6; Ac. 592.818; Segunda Turma Recursal 
dos Juizados Especiais  do Distrito Federal;  Rel.  Juiz José Guilherme; 
DJDFTE 11/06/2012; Pág. 236)

Dessa  forma,  é  evidente  a  falha  na  prestação  do  serviço  do 
primeiro  apelante,  pois,  apesar  de  quitada  a  dívida  desde  2010,  os  documentos  de 
licenciamento referentes aos anos posteriores foram emitidos com a observação de que 
o veículo é financiado.

Ora,  tal  circunstância  enseja  a  reparação  por  danos  morais. 
Nesse sentido, cite-se a jurisprudência dominante:

PROCESSO CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 
INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS.  CONTRATO  DE  ABERTURA 
DE  CRÉDITO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA. 
QUITAÇÃO  DA DÍVIDA. BAIXA DO GRAVAME DO  VEÍCULO  NÃO 
PROVIDENCIADA PELO BANCO.  MANUTENÇÃO  DA RESTRIÇÃO 
DO NOME DO AUTOR NO SERASA POR LONGO TEMPO. DANOS 
MORAIS CARACTERIZADOS.  VALOR  INDENIZATÓRIO  MANTIDO. 
SENTENÇA  CONFIRMADA.  1.Nos  termos  do  art.  9º  da  Resolução 
320/2009  do  CONTRAN,  cabe  ao  credor  fiduciário  enviar  informação 
eletrônica ao Detran  acerca  do cumprimento das  obrigações  por  parte  do 
tomador  do  empréstimo.  2.  Comprovada  a  quitação  do  contrato 
de financiamento,  não  se  mostra  razoável  a  manutenção 
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do gravame fiduciário junto ao Detran e, tampouco, o nome do autor no 
SERASA por  mais  de  dois  anos,  o  que  configura  ato  ilícito  e  gera 
obrigação  de  indenizar.  3.  A  indenização  por danos morais tem  por 
finalidade compensar a parte ofendida pelas humilhações e constrangimentos 
experimentados, punir a parte ofensora e prevenir a repetição de condutas 
ilícitas semelhantes. 4. Apelações principal e adesiva conhecidas, mas não 
providas. Unânime (TJDF; Rec 2013.01.1.179480-3; Ac. 807.256; Segunda 
Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; DJDFTE 01/08/2014; Pág. 109) 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS.  CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULO.  QUITAÇÃO.  OMISSÃO  DO BANCO QUANTO  À 
DESALIENAÇÃO  DO  VEÍCULO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS 
NÃO  COMPROVADOS. 1.  Uma  vez  quitado  o  contrato 
de financiamento de veículo firmado entre as partes, inexiste razão para 
que  a  instituição  financeira  se  omita  na baixa do gravame do  veículo 
imediatamente  após  o  pagamento,  a  fim  de  que  o  bem  possa  ser 
transferido ao comprador e assim livremente negociado com terceiros. 2. 
Por  força  da  omissão  do banco  em  seu  dever  de  proceder 
a baixa no gravame do veículo, o autor sofreu angústia e transtornos que 
se encontram além dos meros aborrecimentos,  restando indubitável  a 
caracterização  do  dano  moral  e  o  consequente  dever  de  indenizar. 
3. Quantum indenizatório  por danos morais que  merece  ser  mantido,  em 
face  das  peculiaridades  do  caso  concreto,  já  que  fixado  dentro  dos 
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. As provas constantes nos 
autos não são suficientes para demonstrar a alegada depreciação do valor do 
veículo, cujo ressarcimento é buscado a título de danos materiais. 5. Também 
não merecem ser indenizados os danos materiais oriundos do pagamento de 
honorários contratuais ao advogado patrocinador da demanda, haja vista que, 
na  forma  já  decidida  por  esta  Terceira  Câmara  Cível,  "os  honorários 
contratuais  são  devidos  por  quem  os  contratou,  sendo  indevidoo 
ressarcimento pela parte sucumbente que não participou do ajuste"(TJ/MA, 
Apelação  Cível  nº.  22955/2013,  Rel.  Des.  Jamil  Gedeon,  julgado  em 
19.9.13).  6.  Apelos  conhecidos  e  improvidos. (TJMA;  Rec  0011827-
74.2008.8.10.0001;  Ac.  149958/2014;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des. 
Lourival de Jesus Serejo Sousa; Julg. 10/07/2014; DJEMA 18/07/2014)

Impende  gizar,  inicialmente,  a  respeito  do  dano  moral,  que 
emergiu da Carta Política de 1988, a qual trouxe o direito a sua reparação no artigo 5º, 
incisos  V e X,  e,  mais  recentemente,  o  atual  Código Civil,  cumprindo as  diretrizes 
constitucionais,  garantiu  o  ressarcimento  por  abalos  emocionais  e  psíquicos  a  quem 
forem causados, consoante se verifica do artigo 186, in verbis, respectivamente: 

"Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer 
natureza,  garantido-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no 
País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[..]  
V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material e moral ou à imagem. 
[...]  
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação". 
"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". 
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Verifica-se,  pois,  que  o  direito  brasileiro  tutela  os  valores 
íntimos da  personalidade,  possibilitando mecanismos adequados  de defesa contra  as 
agressões injustas que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal 
amplo de não lesar. Porém, não há, na legislação pátria, critérios para se aferir o valor 
monetário exato de uma indenização em virtude de danos morais. 

A  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm,  a  cada  dia,  reiterando 
entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode constituir para o 
causador  do  dano  um  desfalque  em  seu  patrimônio,  tampouco  para  o  lesado,  um 
enriquecimento sem causa, devendo-se sempre se pautar o juiz, nos casos em que a seu 
critério fica a fixação do quantum, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
bem como considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele 
resultante, em especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as 
causas  que  deram  origem  à  lesão,  a  intenção  do  agente  e  a  sua  condição  sócio-
econômica.

É importante, neste sentido, transcrever o ensinamento proferido 
por Maria Helena Diniz, evidenciado no julgamento do Recurso Especial Nº 239.009-
RJ, do qual foi relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“...a reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos negativos de  
mágoa, dor, tristeza, angústia, pela superveniência de sensações positivas  
de alegria, satisfação, pois, possibilitaria ao ofendido algum prazer que, em  
certa medida, poderia atenuar o seu sofrimento”.

O dano moral tem o objetivo de representar para a vítima uma 
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano subjetivo  e,  também,  desestimular  o 
ofensor da prática futura de atos semelhantes. Entendo que, ao arbitrar a indenização, 
deve-se  levar  em consideração  o  nível  sócio-econômico  das  partes,  assim como,  o 
animus da ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a repercussão dos fatos.

Entendo que o  quantum  fixado na sentença ora guerreada, 
arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais),  afigura-se insuficiente para compensar o 
autor (segundo apelante) pelos danos morais sofridos, bem como para dissuadir a 
instituição financeira (primeiro recorrente) à prática de atos da mesma natureza.

Ora, no presente caso, verifica-se que o gravame perdurou 
indevidamente por cerca de dois anos, dessa forma, deve o valor da indenização ser 
majorado para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DE 
FLS.  236/245,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA  (primeiro  apelante)  e  DOU  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO 
INTERPOSTA  PELA  PARTE  AUTORA  (segundo  apelante),  para  majorar  a 
indenização  por  danos  morais,  fixando  a  quantia  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais), 
mantendo a sentença em seus demais termos. 

É como voto.

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

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  de  Paula 
Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0014475-17.2012.815.0011 — 6ª Vara Cível de Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis  interpostas contra a sentença de 
fls. 199/202, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada 
por  Flávio  Régis  Diniz em  face  do  HSBC  Bank  Brasil  S/A –  Banco  Múltiplo, 
julgando procedente o pedido, condenando o promovido a pagar ao autor o equivalente 
a R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença. 

O primeiro apelante, HSBC Bank Brasil S/A, às fls. 204/213 e 
fls. 236/245, assegura ser incabível a condenação de indenização por danos morais, pois 
não  efetuou  a  liberação  do  veículo  em razão  de  o  apelado  não  ter  enviado  toda  a 
documentação necessária para realização de tal procedimento. Alternativamente, pugna 
pela minoração do quantum indenizatório. 

O  segundo  apelante,  Flávio  Régis  Diniz,  em  suas  razões 
recursais (fls. 258/271), requer a majoração da indenização.

 
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 287).

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou 
pelo  desprovimento  de ambos os  recursos,  mantendo-se em todos  os  seus  termos a 
sentença hostilizada (fls. 294/295).

É o relatório.
À Douta Revisão.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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