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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  PARA
AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO.   DÍVIDA
INEXISTENTE.  AJUIZAMENTO  INDEVIDO
DE AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.    VEÍCULO
APREENDIDO JUDICIALMENTE.  CONDUTA
ILÍCITA.  DEVER  DE  INDENIZAR
CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  QUE  DEVE  OBDIÊNCIA
AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.  

-  Considerando a inexistência do débito,  verifica-se
que o ajuizamento indevido de Ação de Reintegração
de  Posse,  que  deu  ensejo  à  restrição  judicial  do
veículo da parte autora, por si só,  configura o dano
moral  in  re  ipsa,  eis  que   a  falta  de  respeito  ao
consumidor apresenta-se de tal forma evidente que a
consequência de atos com tais  características deflui
da ordem natural dos acontecimentos.
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-  O valor  dos danos morais deve ser  arbitrado com
observância do princípio da razoabilidade, sendo apto
a reparar  o dano causado ao ofendido e,  ao mesmo
tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

-  Sentença  reformada  neste  ponto,  para  minorar  o
montante arbitrado a título de indenização por danos
morais.

-  No que tange aos danos materiais, ressalta-se  que
estes  não se presumem, nem podem ser imaginários,
de forma que o autor deve demonstrar o real prejuízo
financeiro  suportado,  trazendo provas  concretas  aos
autos, não bastando meras alegações. 

- No caso concreto, é cabível a indenização por danos
patrimoniais, porquanto a parte autora comprovou o
dispêndio de valores com táxis no período em que o
seu automóvel restou apreendido em decorrência da
conduta ilícita perpetrada pela parte ora apelante. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, dar provimento parcial ao recurso de apelação, considerando
prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo,  interpostos
respectivamente  por  HSBC  Bank  Brasil  S.A.  e  Sandra  Verônica  Leite
Ramalho, hostilizando a sentença oriunda do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível
da  Comarca  da  Capital,  prolatada  nos  autos  da Ação  de  Declaratória  de
Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Na peça de ingresso, a autora Sandra Verônica Leite Ramalho
sustentou,  em síntese,  ser  titular  de  um contrato de  financiamento  junto à
instituição  financeira  promovida,  sendo  responsável  pelo  adimplemento
mensal  da  quantia  de  R$  458,66  (quatrocentos  e  cinquenta  e  oito  rais  e
sessenta e seis centavos). 

Neste contexto, narrou que fora surpreendida com uma ligação
da parte demandada, por meio da qual lhe fora cobrada a quantia de R$ 251,29
(duzentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), concernente a uma
parcela  com  vencimento  em  05/08/2010,  oportunidade  em  que  afirma  ter
informado  ao  banco  que  tal  débito  já  se  encontrava  devidamente  quitado,
remetendo àquele o comprovante de pagamento em disceptação. 

    
Asseverou, pois, que no dia 08.04.2011, um Oficial de Justiça

se dirigiu à sua residência e efetuou a apreensão do veículo objeto do contrato
de financiamento em questão, sob os poderes de um mandando conferido nos
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autos de uma Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo HSBC Bank Brasil
S.A.

Assim, alegou que embora não tivesse qualquer dívida junto à
parte promovida, teve seu veículo apreendido, acarretando-lhe danos de ordem
moral e material,  este último proveniente do valor gasto com transporte no
interregno de tempo em que ficou sem o seu automóvel. 

 
Requereu,  por  fim,  a  declaração  de  inexistência  do  débito

indevidamente  cobrado,  bem  como  a  condenação  da  parte  promovida  ao
pagamento indenizatório por danos morais e materiais.

Citada,  a  parte  demanda  ofereceu  contestação  (fls.  35/46),
sustentando,  em  suma,  que  a  parte  autora  havia  induzido  a  instituição
financeira a erro, posto que teria realizado “o pagamento pulado da parcela,
ou  seja,  em  07/12/2009  a  autora  teria  pago  a  parcela  com  vencimento
05/08/2010”. Dessa forma, aduz que com o valor recebido teria dado quitação
a parcela com vencimento em 05/12/2009, motivo pelo qual o vencimento
com data de 05/08/2009 permaneceu em aberto.  

Réplica impugnatória, fls. 71/74, oportunidade em que autora
rebate  as  alegações  da  parte  promovida,  sustentando,  em  suma,  que  o
pagamento  da  parcela  em questão  fora  realizado no  dia  do  seu  respectivo
vencimento, conforme comprovante encartado às fls. 26.    

Sobreveio  decisão  (fls.  86/91)  que  julgou  a  demanda
procedente, nos seguintes termos:

“ANTE  O  EXPOSTO,  com  base  nos  argumentos,
dispositivos  e  entendimentos  sumulados  acima
elencados,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO
veiculado  na  inicial  para  declarar  inexistente  a
dívida  relacionada  à  parcela  14  do  contrato  de
arrendamento  mercantil  firmado  entre  as  partes,
condenar  a  promovida  ao  pagamento  de  danos
morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros moratórios de 1% a contar da
citação e corrigidos monetariamente a partir desta
data, e danos materiais, no valor de R$ 150,00 (cento
e  cinquenta  reais),  corrigidos  monetariamente  a
contar do efetivo pagamento e acrescida de juros de
mora  de  1%  a  partir  da  publicação.  Condeno  a
promovida  ao  pagamento  das  custas  processuais,
bem assim dos honorários advocatícios, estes fixados
em 20% sobre o valor da condenação”.

Inconformado com o  decisum,  o  requerido interpôs  apelação
(fls.  92/112), aduzindo, em síntese, que a debatida inscrição originou-se da
conduta da própria apelada, que teria efetuado o pagamento “pulado” da 14ª
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parcela do contrato, dando ensejo ao suposto inadimplemento e consequente
ajuizamento  da  Ação  de  Reintegração  de  Posse.  Defende,  ainda,  que  não
foram produzidas  provas  que  confirmassem a  ocorrência  do  alegado  dano
moral  e  o  dever  indenizatório.  Requer,  em  atenção  ao  princípio  da
eventualidade,  a redução dos valores arbitrados  a tal  título,  considerando-o
excessivo. 

Ato  contínuo,  a  parte  autora  recorre  adesivamente  (fls.
119/125,) pugnando pela majoração da indenização arbitrada a título de danos
morais. 

Contrarrazões ofertadas apenas pela parte autora (fls. 126/130).

A Douta  Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento
do recurso, sem emitir pronunciamento a respeito do mérito, por entender que
não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 82 do CPC (fls.
137/140).

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da impugnação  apelativa  e  adesiva,  posto  que
obedecem aos pressupostos processuais intrínsecos (cabimento, legitimidade,
interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal).

–   Da Apelação Cível  

Em suas razões, a apelante busca a reforma da sentença, sob o
argumento de que não houve irregularidade na cobrança relativa à 14ª parcela
do  contrato  entabulado  entre  as  partes,  de  forma  que  não  teria  ocorrido
qualquer irregularidade no que tange ao ajuizamento da Ação de Reintegração
de Posse que culminou na apreensão do veículo da parte autora. Assim, não
haveria dano moral ou material a ser ressarcido. 

Pois  bem.  Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“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.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 
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Nesta  perspectiva,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da
indenização mostra-se  necessária  a  constatação da  conduta  antijurídica  que
gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Ao exame dos autos, verifico que a autora sustentou que não
obstante  tivesse  comprovado  o  pagamento  da  parcela  cobrada  pela  parte
demandada, teve seu veículo apreendido por meio da ação possessória movida
por esta última.

A  parte  adversa,  por  sua  vez,  cingiu-se  a  alegar  que  a
demandante teria transmudado a ordem de pagamento das parcelas,  motivo
pelo qual a de n° 14 não teria sido computada como adimplida. 

Todavia,  tenho  que  a  apelante  não  obteve  sucesso  em
demonstrar a regularidade da cobrança em comento. Senão vejamos.

Analisando  o  conjunto  fático-probatório  da  demanda,  restou
devidamente comprovado pela demandante que esta efetuou o pagamento da
14ª parcela do contrato na data do seu vencimento, ou seja,  em 05.08.2010,
conforme se extrai do recibo anexado às fls. 26. 

Caberia,  pois,  à  ré,  pretensa  credora,  acostar  aos  autos
documento comprobatório da existência do débito cobrado, para que restasse
legítima o ajuizamento da ação possessória movida por tal parte, ônus do qual
não se desincumbiu.

Por  outro  lado,  constatado  que  a  dívida  estava  paga,  é
inequívoca a ilicitude da propositura da ação de reintegração. Neste termos,
depreende-se do alinhado que mesmo tendo cumprido devidamente o contrato
firmado com a instituição financeira, a apelada sofreu restrição judicial do seu
veículo, fato que, a meu ver, ultrapassa os limites do mero aborrecimento.  

É  de  se  destacar  que  conforme  uníssono  entendimento
jurisprudencial e doutrinário,  existem hipóteses excepcionais de indenização
por dano moral, em que a falta de respeito à reputação moral apresenta-se de
tal forma evidente que a consequência de atos com tais características deflui
da ordem natural dos acontecimentos.
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Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Os danos morais, no caso, são in re ipsa, ou seja, prescindíveis
de  outras  provas.  Portanto,  restando  evidente  a  conduta  ilícita,  culposa  e
comissiva  por  parte  da  recorrente,  bem como demonstrado  o  seu  nexo  de
causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pela parte apelada,
afigura-se patentemente existente  o abalo de ordem moral  visualizado pelo
juízo de primeiro grau.  

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao   quantum
indenizatório  fixado  pelo  juízo  a  quo em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),
entendo que este deve ser minorado, pelos motivos que passo a expor.

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano  causado  ao
ofendido  e,  ao  mesmo  tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, adotando a mais recente linha de entendimento
desta 2ª Câmara Cível em casos similares ao delineado nos presentes autos, o
montante  arbitrado  a  título  de  indenização  por  danos  morais  deve  ser
minorado  para  o  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  por  ser  este
condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu
efeito lesivo. 

Por fim, quanto aos danos materiais, ressalto  que estes  não se
presumem, nem podem ser imaginários, de forma que o autor deve demonstrar
o real prejuízo financeiro suportado, trazendo provas concretas aos autos, não
bastando meras alegações. 
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Neste pensar,  endosso o entendimento esposado pelo juízo de
base  que  condenou  a  instituição  demandada  também  em  indenização  por
danos patrimoniais, em virtude do comprovado dispêndio de valores com táxis
(  fls.  23)  por  parte  do  autor,  no  período  em que  o  seu  automóvel  restou
apreendido em decorrência da conduta ilícita perpetrada.  

- Do Recurso Adesivo

O recurso adesivo cingiu-se a perquirir a majoração do valor
arbitrado a títulos de  danos morais. 

Assim,  tendo  em  vista  que  a  questão  já  fora  enfrentada  na
análise da apelação cível, reputo prejudicado a irresignação adesiva. 

Ante  o  exposto,  reputo  PREJUDICADO  O  RECURSO
ADESIVO e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO interposto pela
parte promovida, a fim de reduzir a indenização por danos morais para o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da
decisão singular.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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