
                                                   ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0024288-44.2007.815.0011 – 2ª Vara da Fazenda Pública de
Campina Grande.
RELATOR: João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides. 
APELANTE: Aarão Andrade Lima. 
ADVOGADO: Italo Farias Bem (OAB/PB 13.185).
01 APELADO: Banco Santander Brasil S/A.
ADVOGADO: Elisia Helena de Melo Martini (OAB/PB 1853-A), Henrique José 
Parada Simão (OAB/PB 221386-A).
02 APELADO: DETRAN – Departamento Nacional de Trânsito.
ADVOGADO: Simão Pedro do O. Porfírio (OAB/PB 17.208).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE IPVA
E  LICENCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  AUSÊNCIA  DE
REPASSE  PELO  BANCO.  COBRANÇA  INDEVIDA.
NOVO  PAGAMENTO  PARA  LIBERAÇÃO  DO
DOCUMENTO  DO  VEÍCULO.  DANO  MORAL  E
MATERIAL  COMPROVADOS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  MAJORAÇÃO  DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO  A  TÍTULO  DE  DANOS
MORAIS.  NECESSIDADE.  CARÁTER  PUNITIVO  E
EDUCATIVO. OBSERVÂNCIA. PROVIMENTO. 

—  Os  prejuízos  da  desídia  do  banco  e  do  departamento
responsável pelo controle de trânsito são evidentes, na medida
em que continuaram atribuindo ao promovente a inexistência
do pagamento,  e este  suportou além da cobrança indevida,  a
impossibilidade de expedição do documento do seu veículo até
o exercício seguinte, mesmo apresentando os comprovantes de
quitação. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

 ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça do Estado, a unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.

RELATÓRIO



 Trata-se de Apelação Cível manejada por  Aarão de Andrade
Lima objetivando a reforma da sentença de fls. 216/218, proferida nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais,  ajuizada em face do  Banco Santander
Brasil  S/A e  do DETRAN/PB,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para
condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento ao autor de R$ 1.000,00 (mil reais)
a  título  de  danos morais  e  o  pagamento de R$ 390,14 (trezentos  e  noventa  reais  e
quatorze centavos) a título de danos materiais decorrentes do ressarcimento, em dobro,
do valor cobrado indevidamente a título de IPVA do exercício de 2006.

Irresignado,  o  promovente  interpôs  recurso  (fls.  220/230)
aduzindo a necessidade de majoração da indenização por danos morais, considerando
irrisório o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado.

Devidamente intimado, o DETRAN/PB não apresentou recurso. 

O  Banco  Santander  Brasil  S/A  apresentou  contrarrazões
pleiteando a manutenção da sentença (fls. 246/250).

A Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer  de  fls.  284/285,  não
opinou porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

VOTO.

Narra  o  autor  que  efetuou  o  pagamento  do  IPVA  e
Licenciamento do seu veículo referente ao ano de 2006 no dia 24/01/2006, no valor de
R$ 142,74 (cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e R$ 161,99 (cento
e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), respectivamente (fls. 22/24).

Ocorre  que  os  valores  não  foram  repassados  para  o
DETRAN/PB, ficando “em aberto” o pagamento referente ao exercício 2006, fato este
que se comprova através do documento de fl.  36, que se refere ao Licenciamento e
IPVA do exercício de 2007, o qual foi expedido com a cobrança do IPVA do ano de
2006.

Considerando  que  o  promovente  apresentou  aos  autos  os
comprovantes  de  pagamento  do  IPVA e  Licenciamento  do  ano  de  2006,  forçoso
reconhecer,  como  ocorreu  na  sentença,  a  responsabilidade  solidária  entre  os
promovidos, que não apresentaram quaisquer justificativas para a cobrança indevida do
IPVA do ano de 2006.

No entanto, é de se considerar a irresignação do apelante no que
concerne ao montante fixado a título de danos morais. É que o valor arbitrado de R$
1.000,00  (mil  reais)  não  se  coaduna  com  as  circunstâncias  do  caso  concreto,
notadamente a falta de expedição de documento referente ao ano de 2006, bem como a
cobrança indevida no IPVA e Licenciamento de 2007.

Ou seja,  os prejuízos da desídia do banco e do departamento
responsável  pelo controle  de trânsito  são evidentes,  na medida em que continuaram
atribuindo  ao  promovente  a  inexistência  do  pagamento,  e  este  suportou  além  da



cobrança indevida, a impossibilidade de expedição do documento do seu veículo até o
exercício seguinte, mesmo apresentando os comprovantes de quitação. 

Nesse sentido, considerando que a indenização por danos morais
além de reparar um prejuízo suportado pelo lesado, possui caráter educativo e punitivo,
a indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorada a fim de se tornar
compatível com as circunstâncias acima descritas e as provas dos autos, sem, contudo,
representar enriquecimento ilícito por parte do promovente.

Desta  feita,  afigura-se suficiente  a  majoração de R$ 1.000,00
(mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três
mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides  (Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  o Exmo.Dr.  João Batista
Barbosa (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma.Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo.Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

                                             João Batista Barbosa

Juiz convocado/Relator
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RELATÓRIO

 Trata-se de Apelação Cível manejada por  Aarão de Andrade
Lima objetivando a reforma da sentença de fls. 216/218, proferida nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais,  ajuizada em face do  Banco Santander
Brasil  S/A e  do DETRAN/PB,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para
condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento ao autor de R$ 1.000,00 (mil reais)
a  título  de  danos morais  e  o  pagamento de R$ 390,14 (trezentos  e  noventa  reais  e
quatorze centavos) a título de danos materiais decorrentes do ressarcimento, em dobro,
do valor cobrado indevidamente a título de IPVA do exercício de 2006.

Irresignado,  o  promovente  interpôs  recurso  (fls.  220/230)
aduzindo a necessidade de majoração da indenização por danos morais, considerando
irrisório o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado.

Devidamente intimado, o DETRAN/PB não apresentou recurso. 

O  Banco  Santander  Brasil  S/A  apresentou  contrarrazões
pleiteando a manutenção da sentença (fls. 246/250).

A Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer  de fls.  284/285,  não  opinou
porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de março de 2018.

                                  

                                        João Batista Barbosa 
Juiz convocado/Relator


