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APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  QUITAÇÃO
DAS  PARCELAS.  COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO  INDEVIDO  DO  GRAVAME.
RESPONSABILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DANOS  MORAIS
CARACTERIZADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  CREDOR.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  BANCO.
DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
COMPROVAÇÃO.  DESCUMPRIMENTO  DO  ART.
9º  DA  RESOLUÇÃO  320  DO  CONTRAN  -
CONSELHO  NACIONAL  DE  TRÂNSITO.  DANO
MORAL  PURO.  ARBITRAMENTO.  FIXAÇÃO.
PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE.  OBSERVÂNCIA.
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MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- A manutenção indevida do gravame da alienação
fiduciária, por si só, já gera e comprova o dano moral
sofrido pela parte lesada.

- Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor
dos serviços, diante de sua deficiência na prestação
do  serviço,  cabendo  à  empresa  tomar  as  devidas
cautelas  ao  inserir  o  nome  do  consumidor  no
cadastro  de  inadimplentes  (art.  14,  do  Código  de
Defesa do Consumidor).

- Na fixação da verba indenizatória, observam-se as
circunstâncias do fato e a condição do ofensor e do
ofendido, para que o quantum reparatório não perca
seu caráter  pedagógico,  não  se  constitua  em lucro
fácil  para  o  lesado,  nem  se  traduza  em  quantia
irrisória. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de APELAÇÃO,  intentada  por  Banco  do
Brasil  S/A, fls.  109/119,  rebatendo  sentença,  fls.  94/101,  proferida  pela  Juíza  de
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que nos autos da Ação de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  com  Pedido  de  Tutela
Antecipada, manejada por Roberto Alves da Silva, julgou procedente a pretensão
disposta na inicial, restando consignado os seguintes termos:
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ISTO POSTO, mais que dos autos conta e princípios
de direito aplicáveis à espécie, com fulcro no art. 186
do  Código  Civil  c/c  art.  944  do  mesmo  Diploma,
julgo  PROCEDENTE  o  pedido,  condenando  o
requerido  a  pagar  à  parte  autora  indenização  por
danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), acrescidos de juros de 1% ao mês contado da
citação,  bem  como  correção  monetária  pelo  INPC
desde a dada desta decisão.

Em suas razões,  o  recorrente apresenta  um esboço
fático da demanda,  declinando as  razões  para ver  reformada a sentença.  Afirma,
inicialmente,  a  inexistência  do  dever  de  indenizar,  em  razão  da  ausência  dos
elementos caracterizadores da responsabilidade civil, qual seja: o dano, a culpa e o
nexo de causalidade entre o dano e a culpa. Por outro quadrante, aduz que o apelado
deveria ter providenciado a baixa do gravame do veículo financiado, uma vez que a
instituição financeira fornece tal documento, não havendo, portanto, que se falar em
danos morais.  Alternativamente, requer, caso assim não entenda este Sodalício, a
minoração do valor fixado a título de dano moral, na instância de origem.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  autor,  fls.  130/134,
pugnando pelo desprovimento do apelo, afirmando que “caberia ao réu cumprir sua
obrigação de retirar a restrição, pois, com a quitação do contrato, o gravame deveria
ser  baixado do registro  do DETRAN-PB.  Mas o  réu não cumpriu sua parte,  não
retirou o gravame”, fl. 132.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  191/143,  através  do
Dr.  José  Raimundo  de  Lima,  absteve-se  de  lançar  opinativo  de  mérito,  por
considerar ausente interesse ministerial.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

A  priori,  devo  registrar  que  restou  devidamente
provado no caderno processual a quitação das parcelas do financiamento referente
ao veículo Punto ELX, ano 2008/2009, Placa MOR 5485, Chassi 9BD11812191062853,
adquirido sob alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil S/A, fls. 09/23. Por outro
quadrante,  ficou  também comprovado  que  o  gravame não  foi  retirado  pelo  réu,
conforme atesta o documento de fl. 07, deixando, segundo afirma o autor, de realizar
a venda do bem, conforme desejava.

Feito  esse  esboço  fático,  indispensável  para  a  boa
compreensão da lide, passo ao exame meritório, diante da ausência de prefaciais a
serem analisadas.

Nos  termos  do  art.  9º  da  Resolução  nº  320  do
CONTRAN- Conselho Nacional de Trânsito, a inclusão e liberação de gravames de
alienação  fiduciária  em  veículos  é  de  responsabilidade  do  agente  financeiro,
trazendo inclusive o prazo que a instituição financeira tem para liberar dito gravame,
senão vejamos:

Art.  9º  Após  o  cumprimento  das  obrigações  por
parte  do  devedor,  a  instituição  credora
providenciará,  automática  e  eletronicamente,  a
informação da baixa do gravame junto ao órgão ou
entidade  executivo  de  trânsito  no  qual  o  veículo
estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de
10 (dez) dias.

Desta feita, como dito acima, restando devidamente
comprovado  que  o  devedor  cumpriu  a  sua  obrigação,  qual  seja,  quitar  o  débito
existente com o banco ora recorrente, caberia a instituição financeira credora, liberar,
o gravame, assim não o fazendo, indiscutível o dano moral suportado pelo autor/
recorrido.
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A  propósito,  não  destoa  o  entendimento  recente
deste Tribunal e do Tribunal do Rio Grande do Sul:

PROCESSUAL  CIVIL.  Apelações.  Preliminares  do
segundo recurso. Nulidade processual. Ausência de
citação  válida.  Carta  devidamente  enviada.
Recebimento  por  funcionário  de  banco.
Regularidade.  Rejeição.  Ilegitimidade  passiva  “ad
causam”.  Inclusão  de  registro  em  cadastro  de
inadimplente.  Ato  praticado  pela  instituição
bancária.  Ausência de culpa do Detran. Rejeição. A
jurisprudência considera eficaz a citação recebida por
aquele que se apresenta perante o oficial de justiça,
ou preposto dos correios,  assim identificado,  como
representante  legal  da  empresa  e  recebe  a  citação,
firmando a contrafé ou o a. R. “é parte legitima para
a lide passiva, a instituição financeira requerida que
não providencia a baixa do gravame perante o órgão
de  trânsito,  impedindo  a  transferência  do  bem.”
(TJRO;  Apl.  0244121-31.2009.8.22.0001;  Rel.  Des.
Alexandre Miguel;  julg.  15/022012;  DJERO 28/2012;
pág.  59).  Civil.  Apelações.  Registro  indevido  de
gravame  sobre  veículo.  Dano  moral  “in  re  ipsa”.
Configuração. Valor indenizatório. Matéria comum a
ambos  os  apelos.  Desatendimento  aos  caráteres
compensatório e educativo/punitivo da indenização.
Reforma  do  termo  da  sentença.  Provimento  do
primeiro  e  desprovimento  do  segundo  apelo.
Entende-se que é de responsabilidade da instituição
financeira  a  inclusão  ou  retirada  de  gravame  em
cadastro de veículo, restando incontroverso o ilícito
praticado quando a atuação mencionada ocorreu de
forma indevida. A indenização por dano moral deve

Apelação Cível nº 0005332-72.2010.815.0011                                                                                                                                           5



atender  aos  fins  compensatório  e  punitivo,
observando-se a condição econômica das partes e a
intensidade  do  sofrimento.  Não  atendidos  estes
critérios, deve haver a majoração do valor, de forma
a  compensar  o  constrangimento  sofrido  pelo
ofendido.  (TJPB;  AC  0000318-23.2011.815.0351;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 11/04/2014;
Pág. 22) - destaquei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  GARANTIDO  POR
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  ACORDO
HOMOLOGADO  NA  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  PROVA  DA  QUITAÇÃO  DOS
VALORES  ACORDADOS.  DEMORA  NA
RETIRADA  DO  ALVARÁ  PARA
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS.
INCORRÊNCIA DE CULPA DO DEMANDANTE.
OMISSÃO  QUANTO  À  LIBERAÇÃO  DO
GRAVAME  SOBRE  O  VEÍCULO  OBJETO  DO
CONTRATO.  DEVER  DO  DEMANDADO  EM
EXPEDIR O DOCUMENTO DE LIBERAÇÃO DO
BEM  NO  PRAZO  PREVISTO  NO  ART.  9º  DA
RESOLUÇÃO  Nº  320  DO  CONTRAN.  DANOS
MORAIS  CARACTERIZADOS.  Inexistindo
controvérsia  a  respeito  da  quitação  do  contrato,
através  de  acordo  extrajudicial,  devidamente
homologado,  bem  como  a  existência  de  depósitos
judiciais, realizados pelo autor, a quem não deve ser
imputada  a  demora  na  retirada  do  alvará  para
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levantamento  dos  respectivos  valores,  caberá  ao
credor  fiduciário  a  concessão  da  liberação  do
gravame,  merecendo  acolhimento  o  pedido  de
indenização  por  danos  morais,  diante  da  omissão
injustificada do demandado. Ademais, nos termos do
art. 9º da resolução nº 320 do contran, a inclusão e
liberação  de  gravames  de  alienação  fiduciária  em
veículos é de responsabilidade do agente financeiro,
que prevê também o prazo máximo de 10 (dez dias)
para  a  liberação  do  gravame.  Desnecessidade  da
prova do dano moral.  Verificado o  evento  danoso,
surge a necessidade da reparação, não havendo que
se  cogitar  da  prova  do  prejuízo,  se  presentes  os
pressupostos  legais  para  que  haja  a
responsabilização  civil  pelo  dano  moral  (nexo  de
causalidade e culpa). Valor da indenização. Embora o
dano moral não possa ser causa de enriquecimento
ilícito do ofendido, o seu valor deve ser estabelecido
levando-se  em  consideração  o  caráter  punitivo  da
indenização  e  a  situação  financeira  do  ofensor,
impondo-se sua fixação em 50 salários mínimos R$
36.200,00,  equivalente  a  50  salários  mínimos,
corrigidos pelo IGPM a partir desta data, acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data
do  evento  danoso  (Súmulas  nºs  362  e  54  do  STJ).
Honorários  advocatícios.  Ainda  que  singelo  o
trabalho  do  patrono  da  parte,  os  seus  honorários
devem retribuí-lo com dignidade. Apelação provida.
(TJRS;  AC  97113-56.2014.8.21.7000;  Montenegro;
Décima Terceira  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Lúcia  de
Castro Boller;  Julg.  15/05/2014;  DJERS 20/05/2014) -
sublinhei.

Por  outro  quadrante,  a  relação  existente  entre  os
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litigantes é, sem dúvida, consumerista, o que impõe à requerida responsabilidade de
natureza objetiva, ou seja, independente da apuração da culpa, salvo se provada a
culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. 

Sobre  a  responsabilidade  prevista  na  legislação
supracitada, o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
a fruição e riscos.
§1º  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  pode  dele  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido. 

Colaciono trecho da decisão de fl. 99, a qual assim se
pronuncia:

No caso em exame houve manifesta desídia quanto a
esta  conduta,  o  que  por  si  só  seria  suficiente  para
responder por culpa, na modalidade de negligência,
pelo dano causado, pois manteve indevidamente no
gravame, em descumprimento ao contrato avençado
entre as partes.

Portanto,  não  merece  reparo  a  decisão  combatida
quanto ao reconhecimento do pedido indenizatório, diante da omissão no tocante à
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liberação  da  restrição  sobre  o  bem  alienado  fiduciariamente,  uma  vez  que  esta
providência cabe, exclusivamente, ao credor fiduciário.

Nesse compasso, a indenização por dano moral deve
ser fixada em quantia que compense a dor ou o sofrimento suportado pela parte
ofendida.

Os  critérios  utilizados,  para  a  fixação  da  verba
compensatória moral, devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e
jurisprudencial que versam sobre a matéria sub examine, consoante a qual incumbe ao
magistrado arbitrar,  observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo a não se tornar fonte
de  enriquecimento,  tampouco  seja  inexpressivo  a  ponto  de  não  atender  aos  fins
propostos. 

Sendo assim, no intuito de se perquirir  o valor do
dano moral é necessário que se leve em consideração as condições financeiras dos
envolvidos, a fim de não se transpor os limites dos bons princípios e da igualdade
regentes das relações de direito, evitando, por conseguinte, um prêmio indevido ao
ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos
do gravame suportado.

Diverso  não  é  o  entendimento  deste  Tribunal  de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. Alegação de ausência de
comprovação  de  compensação  dos  cheques  dados
em pagamento. Argumento não aduzido na peça de
defesa.  Inovação  recursal  evidenciada.
Impossibilidade. Não conhecimento do recurso nesse
ponto.  Responsabilidade  civil  e  ausência  de  dano
moral.  Tese  repelida.  Conduta,  dano  e  nexo  de
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causalidade  comprovados.  Negativação  do
promovente  em  cadastro  de  restrição  ao  débito.
Dano  moral  configurado.  Dever  de  indenizar.
Quantum  indenizatório.  Fixação  adequada.
Manutenção. Honorários advocatícios. Arbitramento
em patamar razoável.  Desprovimento.  Descabida a
apreciação,  em  sede  de  apelação,  de  matéria  não
suscitada  quando  do  oferecimento  da  defesa,
tratando-se,  pois,  de  inovação  recursal,  o  que  é
vedado  pelo  ordenamento  jurídico.  Presentes  a
conduta, o dano e o nexo de causalidade entre um e
outro,  restam  configurados  os  requisitos  da
responsabilidade  civil.  A  inserção  do  nome  de
pessoa física em cadastros de restrição ao crédito,
consectária de conduta indevida de terceiro, tem o
condão de, por si só, caracterizar dano moral. Não
há  que  se  falar  em  minoração  do  valor  da
indenização,  quando  este  é  fixado  de  forma
adequada e proporcional para a demanda, como no
caso  dos  autos.  Se  falar  em  minoração  dos
honorários advocatícios. (TJPB; AC 200.2007.022300-
9/001;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos; DJPB 07/02/2012; Pág. 9) -
negritei.

Por  fim,  vislumbra-se  que o  quantum indenizatório
no  importe  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  restou  arbitrado  com  prudência  e
moderação, devendo ser mantido, como forma de amenizar o infortúnio suportado
pelo autor, bem como tornar-se um fator de desestímulo a fim de que o ofensor não
torne a praticar novos atos de tal natureza. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.
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É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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