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ACÓRDÃO
Apelação Cível Nº 0001805-77.2015.815.2003

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Maria  Furtado de Sousa – Adv.:  José Ayron da Silva Pinto
(OAB/PB nº 17.797).

Apelado:  Banco  BV  Financeira  S/A,  Crédito,  Financiamento  e
Investimento – Adv.: Luis Carlos Laurenço (OAB/BA nº 16.780).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E

MATERIAIS.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO

CELEBRADO  POR  TERCEIRO  EM  NOME  DA

CONSUMIDORA.  FRAUDE.  PROCEDÊNCIA

PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  INSURREIÇÃO.

MAJORAÇÃO  DOS  DANOS  MORAIS.

IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO

“QUANTUM”.  DANOS  MATERIAIS  DEVIDOS.

ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  PROVIMENTO

PARCIAL DA APELAÇÃO.

-  A indenização  por  danos  morais  não

poderá ser ínfima, a ponto de não alcançar

o  escopo  de  medida  pedagógica,  além do

gravame  suportado  pela  vítima.  Assim,  é

de  se  manter  o  valor  fixado  em  primeiro
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grau.

-  Com  a  decretação  da  nulidade  do

contrato,  ou  seja,  com a  comprovação  de

que a promovente não celebrou contrato de

financiamento  com  o  banco,  os

consectários  também  lhe  são  devidos,

como o dano material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara

Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  dar  provimento

parcial ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria

Furtado de Sousa, hostilizando sentença de fls. 131/134, proveniente do

Juízo de Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira, prolatada nos autos

da  ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c  Danos  Morais  e

Materiais movida  contra  Banco  BV  Financeira  S/A,  Crédito,

Financiamento e Investimento, ora apelado.

O magistrado singular julgou, parcialmente, procedente

o pleito exordial para declarar nulo o contrato nº 209000298/040177307,

com exclusão das multas de trânsito no nome da apelante, referente ao

veículo placas MOD 7833/PB, condenar a empresa ao pagamento de R$

6.000,00  (seis  mil  reais)  por  danos  morais,  com  juros  e  correção

monetária e,  ainda,  custas divididas entre as partes,  bem como verba
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honorária no importe de R$ 937,00 (novencentos e trinta e sete reais).

Irresignada,  a  autora  recorreu  da  decisão  pugnando

pela majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil

reais),  o  pagamento  de  R$  800,00  (oitocentos  reais)  pelos  danos

materiais, eis que teve que renovar sua Carteira Nacional de Habilitação e,

ainda, a inversão do ônus da sucumbência.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 158/165.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça

não vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 171/172).

É o relatório.

V O T O

Exsurge  dos  autos  que  a  autora  teve,  sem  o  seu

conhecimento, o nome utilizado para realização de contrato com o réu,

relativo a financiamento do veículo GM Classic Sedan Life 1.0, 2008, cor

branca e placas MOD 7833/PB, inclusive com a existência de multas de

trânsito em seu nome, referentes ao citado veículo.

Com isso, a ora apelante moveu a presente ação para

obter  a  nulidade  do  contrato  e  ser  indenizada  por  danos  morais  e

materiais, já que, em razão das multas de trânsito, necessitou reiniciar

processo  de  habilitação  para  a  CNH,  desembolsando  R$  800,00

(oitocentos reais) para tanto.
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Os  pleitos  foram  julgados  parcialmente  procedentes,

com exceção apenas da indenização por danos materiais.

Insatisfeita,  a  promovente  interpôs  a  apelação

pugnando pela majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00

(dez mil reais), o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelos danos

materiais e a inversão do ônus da sucumbência.

No tocante ao arbitramento da verba indenizatória por

dano moral, deve o magistrado ter em mente a preocupação de evitar a

banalização  do  instituto  em  foco,  bem  como  impedir  possíveis

enriquecimentos ilícitos.

Nessa  ordem  de  ideias,  para  a  fixação  da  quantia

indenizatória, os critérios utilizados devem estar de acordo com a melhor

orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  pertinente  à  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  que  não  se  torne  fonte  de

locupletamento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender

aos fins a que se propõe. 

Sendo assim,  no  intuito  de  se investigar  o  valor  do

dano  moral  é  necessário  que  se  leve  em  consideração  às  condições

pessoais dos envolvidos, a fim de que não se transponham os limites dos

bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito. Nesse

passo,  evita-se  um prêmio  indevido  ao  ofendido,  indo  muito  além da

recompensa  ao  desconforto,  ao  desagrado,  aos  efeitos  do  gravame

suportado.
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Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu

que:

“Na  fixação  da  indenização  por  danos  morais,

recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao

nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte

da  empresa  recorrida,  orientando-se  o  juiz  pelos

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,

com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do

bom  senso,  atento  à  realidade  da  vida  e  às

peculiaridades de cada caso″ (REsp 135.202-0-SP, 4ª

T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ. 19-5-1998).

Em reforço, convém trazer a lume a lição de Humberto

Theodoro Júnior:

“O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do

princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem

parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de

cada caso,  principalmente em função do nível  sócio-

econômico  dos  litigantes  e  da  maior  ou  menor

gravidade da lesão.” (RT 662/9).

Na  presente  hipótese,  a  indenização  não  poderá  ser

ínfima, a ponto de não alcançar o escopo de medida pedagógica, além do

gravame suportado pela vítima. Assim, é de se manter o valor fixado em

primeiro grau.

Quanto ao dano material, impende-se considerar que a

autora, em razão das multas de trânsito inseridas em seu nome por causa
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do  contrato,  foi  obrigada  a  reiniciar  processo  de  habilitação,  para

conseguir  a  sua  CNH,  tendo  que  desembolsar  o  valor  de  R$  800,00

(oitocentos reais).

Ora,  com  a  decretação  da  nulidade  do  contrato,  ou

seja, com a comprovação de que a promovente não celebrou o contrato

de financiamento com o banco, os consectários também lhe são devidos,

como o dano material.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À

APELAÇÃO,  para  julgar  procedentes  os  pleitos  exordiais,  com  a

manutenção dos danos morais, no valor fixado e, ainda, a condenação do

banco em danos materiais, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais),

bem como em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez

por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
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Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r       
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