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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  COM  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO  QUITADO  APÓS
BUSCA  E  APREENSÃO.  RETIRADA  DE
GRAVAME  VEICULAR  NÃO  REALIZADA  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  IRRESIGNAÇÃO.
DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  MERO
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO AO APELO.

– O fato descrito na exordial não tem relevância
jurídica  tratando-se  de  mero  descumprimento
contratual  que não  caracteriza,  por  si  só,  dano
extrapatrimonial. 

– Na  espécie,  a  Autora  ao  não  adimplir
corretamente  com  o  financiamento  ensejando  a
busca e apreensão do bem, acabou por  contribuir
para  os  transtornos  suportados,  razão  pela  qual
deve  ser  reformada  a  sentença  que  reconheceu
dano moral passível de indenização. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito  PROVER O
RECURSO APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 270.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo Banco  Bradesco

Financiamento S/A contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da

Capital, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização

por Danos Morais proposta por Sônia Stankevis Martins.

O Promovido preliminarmente aduziu a ilegitimidade passiva ad

causam. No mérito, alegou que não contribuiu para ocorrência do dano moral

suportado  pela  parte  recorrida,  na  medida  em  que  é  obrigação  do  cliente

comparecer ao DETRAN para transferir a propriedade do veículo e emitir um

novo documento sem alienação. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 254/259.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria não ofertou parecer de

mérito (fls.265/266).

É o relatório.

VOTO

Deixo para  analisar  a  preliminar  de  ilegitimidade passiva  ad

causam junto ao mérito, pois confundem-se.

O cerne da questão posta em juízo está em verificar se houve o

alegado  dano  moral  quando  a  Instituição  Financeira  deixou  de  proceder  a

retirada do gravame do veículo de propriedade da parte autora, mesmo após a

quitação do contrato.

Na espécie, compulsando os documentos juntados aos autos

pela Demandante, evidencia-se que o contrato de financiamento bancário foi

integralmente  quitado com o pagamento  das prestações avençadas após a

busca e apreensão e que mesmo após a quitação não há comprovação de que

a parte autora tenha recebido a documentação para a liberação do gravame.
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Assim, considerando que após o pagamento integral do débito

nos termos do § 2º  do  art.  3º  do DL 911/69 deve o  bem ser  restituído  ao

consumidor livre de qualquer ônus, inclusive, do gravame existente, mostra-se

incontroversa  a  falha  na  prestação  de  serviços  praticados  pela  Instituição

Financeira.

Entretanto,  não  obstante  o  evidente  transtorno  sofrido  pela

Autora com a manutenção de uma restrição de circulação, tal situação somente

ocorreu porque a Demandante deu causa ao ajuizamento da Ação anterior de

Busca e Apreensão, após a inadimplência do financiamento, o que somente foi

regularizado judicialmente, de modo que não há que se falar em indenização

por danos morais. 

Sobre  o  tema,  há  muito  vem  decidindo  o  STJ  que  o

descumprimento de acordo judicial,  de per si, não enseja, a rigor, indenização

por dano moral, veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DESCUMPRIMENTO  DE
ACORDO  JUDICIAL.  BAIXA DO  GRAVAME DE
VEÍCULO  OBJETO  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.  CONFIGURAÇÃO  IN  RE  IPSA DOS
DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA 356/STF.  AGRAVO
REGIMENTAL. DESPROVIDO.
1.  Tendo o Tribunal de origem, soberano no exame do
conjunto probatório, concluído pela não configuração do
dano  moral alegado,  impõe-se  reconhecer  o  óbice  da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A questão acerca da configuração in re ipsa do  dano
moral, em razão do descumprimento de acordo judicial,
não foi apreciada no julgamento proferido pelo Tribunal a
quo,  tampouco foi  objeto  dos embargos  de  declaração
opostos,  de  modo  que  ausente  o  requisito  do
prequestionamento (Súmula 356/STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no REsp 1359583/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 26/08/2014)

Outros Tribunais seguem o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  DESCUMPRIMENTO  DE  ACORDO
ENTABULADO  NOS  AUTOS  DE  OUTRO  PROCESSO
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ENVOLVENDO  OS LITIGANTES.  DEMORA NA BAIXA
DE  GRAVAME  RECAÍDO  SOBRE  VEÍCULO.  1.  O
simples  descumprimento  –  ou  a  simples  demora  no
cumprimento  –  do  acordo  homologado  pelo  Juízo  de
outra demanda em que litigam (ou litigaram) as partes
não enseja, por si só, indenização por danos morais. 2.
Para que houvesse a obrigação de indenizar, deveria o
requerente  ter  comprovado,  de  forma  cabal  e  efetiva,
além  do  descumprimento  do  acordo,  a  ocorrência  de
prejuízo material e/ou moral, ônus do qual definitivamente
não  se  desincumbiu  nesse  feito.  3.  Sentença  de
improcedência  mantida.  APELO  DESPROVIDO.
(Apelação Cível  Nº  70073406977,  Nona Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Eugênio  Facchini
Neto, Julgado em 24/05/2017) 

Dito isso, reforço que não vislumbro, no caso dos autos, lesão

a qualquer direito de personalidade da Autora ante o referido descumprimento

contratual, motivo pelo qual deve ser reformada a Sentença que reconheceu a

pretensão indenizatória.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, para afastar a condenação a

título de dano moral, mantendo a Sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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Assim, considerando que o mero descumprimento contratual,

de  per  si,  não  enseja,  a  rigor,  indenização  por  dano  moral  que  deve  ficar

reservada para os casos em que efetivamente exista comprovação de que o

descumprimento da obrigação assumida pela instituição financeira  revela-se

em abuso de direito indenizável, tenho que deve ser reformada a sentença.
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