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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO DO PROMOVENTE.  PRELIMINAR
SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES.  AUSÊNCIA
DE  PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
RAZÕES  DO  RECURSO  QUE  ENFRENTAM  OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.
PRELIMINAR  INVOCADA  NAS  RAZÕES  DO
APELO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  MÉRITO.  CONTRATO  DE
COMPRA  E  VENDA.  RESOLUÇÃO.
FINANCIAMENTO  NÃO  APROVADO.
DEVOLUÇÃO  DO  BEM.  DANO  MORAL.  NÃO
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CONFIGURAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade, quando a parte recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

- A legitimação significa o reconhecimento do autor e
do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as
pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e
contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
demanda.

-  Considerando que o  Banco Panamericano S/A,  ao
deixar de aprovar o financiamento, não participou da
negociação  efetivada  entre  a  parte  autora  e  a
Nordeste  Veículo,  patente  sua  ilegitimidade  para
figurar no polo passivo da lide em discussão.

-  A ocorrência  de  dano  moral  está  condicionada a
existência  de  dor,  constrangimento  e  humilhação
intensos  que  fujam à  normalidade,  interferindo  na
atuação psicológica do ser humano.

- Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, os atos
praticados  no  exercício  regular  de  um  direito
reconhecido  não  constituem  ilícitos,  pelo  que  não
sujeitam  quem  os  pratica  a  responsabilização  por
eventual dano.

- Tendo a devolução do veículo, sido motivada pela
negativa de financiamento, não há que se falar em
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conduta  ilícita  da  promovida,  pois,  nos  termos  do
art. 188, I, do Código Civil, a sua atuação decorreu
do exercício regular de um direito.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover o recurso.

Bertrand Moab Cavalcante de Castro ajuizou  Ação
de  Indenização  por  Danos  Morais, em  face  da  Nordeste  Veículo  e  do  Banco
Panamericano  S/A,  argumentando  que  em  19  de  março  de  2013,  adquiriu  um
veículo, no importe de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), para
presentear sua esposa, cuja parte do pagamento se deu por meio da entrega de seu
carro  antigo,  e  de  um  cheque  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  e  o
remanescente,  através  de  financiamento,  que  foi  devidamente  aprovado  junto  a
segunda promovida. Informa que em 22 de março de 2013, quando já de posse do
veículo, recebeu uma ligação da primeira promovida, requerendo a devolução do
bem, eis que o crédito inicialmente aprovado, fora posteriormente negado, situação
que lhe causou um imenso transtorno, eis que foi compelido a entregar um veículo, a
respeito do qual toda a vizinhança e familiares tinham ciência de sua aquisição, razão
pela qual pugna pela condenação das demandadas em danos morais.

A Nordeste Veículos  e o Banco Panamericano S/A
apresentaram contestações, fls. 35/42 e fls. 50/59, respectivamente.

Impugnação às peças de defesa, fls. 73/78 e fls. 79/87.

Termo de audiência, fl. 123.
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A Juíza  a  quo,  fls.  139/144, decidiu  o  pedido  nos
seguintes termos:

Concluindo  a  decisão,  diante  das  razões  acima
expostas  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva  do  promovido  Banco  Panamericano  e,  no
mérito, julgo  improcedente o pedido, resolvendo o
mérito  (CPC,  art.  487,  I),  condenando  a  parte
promovente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00
(mil  reais).  Nos  termos  do  art.  85  do  CPC,  cuja
cobrança ficará suspensa, nos termos do § 3.º art. 98,
também do novo CPC.

Inconformada, a  parte autora interpôs  APELAÇÃO,
fls.  146/156, suscitando,  preliminarmente,  a  legitimidade do  Banco Panamericano
S/A para  compor  a  presente  lide.  No  mérito,  pugna  pela  reforma  da  sentença,
requerendo  a  condenação  das  promovidas  em  danos  morais,  argumentando,  em
suma,  que  o  constrangimento  sofrido  pelo  autor  foi  gerado  pela  tradição,  que
pressupõe a regularidade e a certeza do negócio, em especial perante terceiros, bem
como pela  fato  de que foi  compelido a devolver  o veículo por desonestidade ou
irresponsabilidade da concessionária, cujas alegações de que repassou o bem sem ter
a confirmação de que o crédito havia sido aprovado junto a financeira, encontram-se
contrárias aos documentos colacionados nos autos, notadamente os de fls. 14/20, que
atestam que o financiamento bancário foi aprovado pela financeira, o que demonstra
desorganização total da primeira promovida, que não sabe o que passa em seu setor
financeiro. 

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Banco  Pan  S/A,  fls.
158/169,  argumentando,  em  sede  de  preliminar,  que  o  recurso  não  preenche  os
requisitos  mínimos  de  admissibilidade  recursal,  porquanto  o  insurgente  não
impugnou, de forma específica, os fundamentos declinados na decisão combatida.
No  mérito,  rechaça  os  argumentos  ventilados  na  peça  recursal,  pugnando  pela
manutenção da sentença, e, por conseguinte, pelo desprovimento da irresignação. 
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Contrarrazões não ofertadas pela Nordeste Veículos,
fl. 170V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, cumpre analisar a prefacial de ausência de
requisito de admissibilidade recursal, suscitada nas contrarrazões, a qual, de logo,
vislumbro não merecer guarida, pois não houve ofensa ao princípio da dialeticidade,
haja vista as razões recursais da parte autora terem enfrentando os fundamentos da
sentença, na parte em que lhe foi desfavorável.

Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

De  igual  forma,  não  merece  acolhimento  a
preliminar  de  legitimidade  passiva  do Banco  Panamericano  S/A,  arguida  nas
razões  do  reclamo, eis  que  a  instituição   financeira,  ao  deixar  de  aprovar  o
financiamento,  não  participou  da  negociação  efetivada  entre  a  parte  autora  e  a
Nordeste Veículo, pelo que não pode ser considerada parte legítima para responder
a presente demanda.

Tal  situação  se constata  por  meio  dos  documentos
acostados à inicial, em especial , da proposta de financiamento, fl. 14, na qual consta
a advertência de que “A efetiva contratação da operação de crédito, nas condições
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deste orçamento, depende de autorização da instituição  financeira responsável pela
presente proposta”.

Não existindo nos autos, qualquer documento   com
provando a aprovação do crédito pela instituição financeira, e, por consequência, não
havendo, entre as partes, qualquer relação jurídica material capaz de  conferir a   insti
tuição financeira, legitimidade para figurar no polo passivo da ação, imperiosa   se to
rna a exclusão do recorrido do polo passivo da demanda, como determinado      pelo
magistrado a quo na decisão de primeiro grau.

 Avançando,  passo  ao  exame  do  mérito, o  qual
cinge-se em verificar se Bertrand Moab Cavalcante de Castro faz jus à indenização
por danos morais, em razão da retomada do veículo,  diante da resolução do negócio
jurídico de compra e venda por negativa de financiamento.

Adianto que a resposta é negativa.

Concernente  ao  dano  moral,  tem-se  que,  após  a
vigência  da  Carta  Constituição de 1988,  sucumbiu de  vez  a  controvérsia  que até
então  havia  acerca  da  existência  do  dano  moral  puro,  desligado  de  qualquer
repercussão material,  sendo  entendido como o  desconforto  ou a  dor  advinda de
conduta ilícita.

Portanto,  independentemente  dos  reflexos
patrimoniais  carreados  aos  atos  ilícitos,  como  forma  de  reduzir  os  desalentos
sofridos,  são  também  reparáveis  os  atropelos  psicológicos  gerados,  eis  que  o
indivíduo  é  titular  de  direitos  integrantes  de  sua  personalidade,  passíveis  de
reparação pecuniária, caso sejam esses atingidos.

Desse  modo,  a  reparação  por  danos  morais  deve
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, provoque indubitável
violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo
ou ideal. Nessas condições, a indenização encontra amparo jurídico no direito pátrio,
especialmente no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186, do Código Civil.
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Nesse trilhar,  em que pese a argumentação traçada
nas  razões  recursais,  entendo  que  a  retomada  do  veículo,  pelo  desfazimento  do
negócio jurídico de compra e venda anteriormente firmado entre as partes, diante da
recusa da proposta de financiamento, por si só, é insuficiente para configurar ofensa
indenizável,  eis  que,   ainda  que  se  considere  que  a  conduta  da  demandada,  ao
vender o bem sem a liberação do crédito,  não tenha sido a mais correta, desfazer o
negócio jurídico, em razão da negativa de concessão de crédito ao consumidor, tem
respaldo legal, haja vista o art. 188, I, do Código Civil, enunciar não constituir atos
ilícitos  os  praticados  “no  exercício  regular  de  um  direito  reconhecido”.  Assim,
amoldando-se a conduta questionada ao conceito de exercício regular de um direito,
dela não surge o dever de indenizar.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há nenhuma
comprovação  de  que  a  conduta  da  parte  demandada  tenha  repercutido
profundamente na vida do recorrente, de forma a atingir o seu patrimônio psíquico.
Em verdade, a devolução do bem, em razão da negativa de crédito, e, portanto, a
frustração da compra, não implica ofensa a qualquer direito da personalidade,  não
havendo que se falar em indenização por danos morais.

Sobre a situação abordada, cito o entendimento dos
seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  JULGAMENTO  "CITRA
PETITA"  -  AUSÊNCIA -  COMPRA E  VENDA DE
VEÍCULO  -  FINANCIAMENTO  RECUSADO  -
DESFAZIMENTO  DO  NEGÓCIO  -  DANOS
MORAIS  -  INOCORRÊNCIA.  -  Não  ocorre
julgamento  "citra  petita"  quando  o  julgador  não
aprecia o pleito por entender que a parte não houve
pedido formulado de forma expressa. - A resolução
de  contrato  de  compra  e  venda  por  negativa  de
financiamento,  impõe  na  restituição,  de  forma
simples da integralidade do valor pago a título de
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sinal  e  das  demais  despesas  efetivamente
comprovadas com a aquisição do bem. - A recusa de
financiamento  pela  instituição  financeira  para
aquisição  de  veículo,  ocasionando  a  retomada  do
bem,  não  é  bastante  para  ensejar  lesão
extrapatrimonial,  configurando  apenas  simples
aborrecimento,  até  porque  o  exercício  regular  de
direito não constitui conduta apta a gerar dano moral
indenizável, visto que o desfazimento do negócio é
direito da vendedora, uma vez que não aprovado o
financiamento.  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0567.13.004945-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Marco
Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017).

E

RECURSO  INOMINADO.  INDENIZATÓRIA.
COMPRA  E  VENDA  DE  VEÍCULO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  TÃO  SOMENTE  DA
LOJA.  FINANCIAMENTO  NÃO  APROVADO.
DEVOLUÇÃO  DO  BEM  E  DO  SINAL  DE
NEGÓCIO, DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL
NÃO  CONFIGURADO.  SENTENÇA  MANTIDA
POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  1.  A
instituição  financeira,  que  sequer  aprovou  o
financiamento,  não  pode  ser  considerada  parte
legítima para  responder  a  presente  demanda,  pois
não participou da negociação.  Da mesma forma,  a
pessoa  que  recebeu  o  veículo,  quando  este  foi
devolvido pela consumidora,  não tem legitimidade
passiva  para  responder  a  presente  demanda,  pois
não participou da compra e venda frustrada. 2. Não
há  prova  nos  autos  de  que  o  financiamento  foi,
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efetivamente,  aprovado.  O  documento  anexo  ao
evento  1.7  trata-se de solicitação de financiamento,
tanto que prevê, expressamente, hipóteses de recusa
de crédito. 3. Também não há prova nos autos de que
a  recorrente  cumpriu  sua  parte  no  negócio,
relativamente ao pagamento do valor remanescente,
de  modo que deu causa à  rescisão  contratual,  não
fazendo jus ao recebimento das arras em dobro.  4.
Não há que se falar em danos morais, uma vez que,
conforme  já  mencionado,  foi  a  própria  recorrente
quem  deu  causa  à  rescisão  contratual.  RECURSO
DESPROVIDO.  Esta  Turma  Recursal  resolve,  por
unanimidade  de  votos,  CONHECER  E  NEGAR
PROVIMENTO  ao  recurso,  nos  exatos  termos  do
voto (TJPR - 1Âª Turma Recursal - DM92 - 0017813-
07.2015.8.16.0030/0  -  Foz  do  Iguaçu  -  Rel.:  GIANI
MARIA MORESCHI  -  -  J.  02.03.2017) (TJ-PR -  RI:
001781307201581600300  PR  0017813-
07.2015.8.16.0030/0  (Acórdão),  Relator:  GIANI
MARIA  MORESCHI,  Data  de  Julgamento:
02/03/2017,  1ª  Turma  Recursal  -  DM92,  Data  de
Publicação: 06/03/2017).

Diante  do  panorama  apresentado,  não  vislumbro
dano  concreto  ou  prova  indiciária  mínima  de  que  a  parte  autora  tenha  sofrido
angústia ou humilhação, tampouco tenha sido submetida à situação capaz de violar
de  forma  exacerbada  sua  higidez  psíquica,  bem  como  sua  honra,  imagem  ou
qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art.  5º, V e X, da Constituição
Federal.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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