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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE. 
INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM  ÓRGÃOS  RESTRITIVOS. 
NEGATIVAÇÃO  DE  CRÉDITO.  INSURGÊNCIA 
QUANTO  AO  VALOR  ARBITRADO  EM  PRIMEIRO 
GRAU.  INDENIZAÇÃO  QUE  NÃO  SE  MOSTRA 
ADEQUADA  AO  CASO  CONCRETO.  CARÁTER 
PEDAGÓGICO.  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE  MAJORAÇÃO  DO 
QUANTUM.  RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS 
JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO.  PROVIMENTO  DO 
APELO.

-  Incumbe  ao  julgador  arbitrar  verba  indenizatória, 
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 
enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de 
não atender aos fins por si propostos.
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- “A fixação do  quantum da indenização por dano moral 
deve  ser  apta  para  servir  como  elemento  de  coerção 
destinado a frear o ânimo do agressor; impedindo, desta 
forma, a recidiva.” (RT 757/ 284).

- A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que 
nos casos de indenização por responsabilidade contratual, 
a mora constitui-se a partir da citação e não da data do 
arbitramento do valor indenizatório.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento  à 
Apelação Cível. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Pedro Luiz de 
Souza Filho -  EPP,  representada por  seu sócio proprietário  Pedro Luiz de 
Souza Filho, contra sentença, fls. 81/83, proferida pelo Juízo da Comarca de 
Mari que, nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c obrigação 
de  fazer,  por  ele  ajuizada  em  desfavor  do  Banco  Bradesco  S.A.,  julgou 
procedente  o  pedido  para  condenar  o  apelado  “a  pagar  ao  promovente  o 
quantum de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  relativo  à  indenização  por  dano 
moral puro”, com incidência de correção monetária e juros moratórios, a partir 
da publicação da sentença.

Em razões recursais, fls. 86/89, o apelante sustenta que a 
dosimetria do dano concedido e do dano moral pleiteado, ficou muito aquém 
do quanto ele suportou em virtude de sua negativação. 

Aduz que o valor indicado para a negativação foi de R$ 
59.611,88  (cinquenta  e  nove  reais  seiscentos  e  onze  reais  e  oitenta  e  oito 
centavos),  o  qual  o  impedia  de  conseguir  o  mesmo  montante  em  outras 
instituições  bancárias,  fato  que  deveria  ser  levado  em  consideração  para  o 
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arbitramento do valor indenizatório.

Assevera que, embora o juízo a quo tenha entendido pelo 
dano moral puro, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é sequer didático 
para que o apelado se abstenha de novas e injustas práticas deste tipo com 
outros clientes, tornando-se necessária a majoração do quantum arbitrado.

Requer  ainda  a  condenação  do  banco  em  custas  e 
honorários advocatícios, pugnando, ao final, pelo provimento do apelo, a fim 
de que o valor arbitrado a título de danos morais seja majorado.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  100/107,  nas  quais  o 
apelado  requer  o  desprovimento  do  recurso,  bem  assim  a  condenação  do 
apelante nas custas e honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça, fls. 137/140, entendeu não ser 
necessária manifestação de mérito sobre o recurso.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Extrai-se dos autos que Pedro Luiz de Souza Filho – EPP, 
representada por seu sócio proprietário Pedro Luiz de Souza Filho, ingressou 
com  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  c/c  obrigação  de  fazer,  em 
desfavor do Banco Bradesco S.A., objetivando ser ressarcido moralmente pelos 
danos  supostamente  sofridos  e  causados  pelo  promovido,  em  razão  da 
negativação de  seu nome no SCR – Sistema de  Informações  de  Crédito  do 
Banco Central.

Alegou  ser  cliente  do  promovido  desde  que  iniciou  o 
negócio comercial, no entanto, em razão de certas dificuldades financeiras, o 
último financiamento firmado passou por uma negociação, cujo acordo vinha 
sendo cumprido mensalmente.
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Afirmou que, mesmo após o acordo, a instituição bancária 
não excluiu  o  nome da  empresa  do Sistema de  Informações  de  Crédito  do 
Banco Central. Isso porque, ao tentar realizar operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal,  em abril  de 2012,  se  viu  impossibilitado de  fazê-lo,  em 
virtude da inscrição do nome na lista de inadimplentes referente a um débito 
no valor de R$ 59.611,88 (cinquenta e nove mil seiscentos e onze reais e oitenta 
e oito centavos).

Narrou  que,  ao  procurar  a  agência  do  promovido  na 
cidade de Sapé, recebeu a informação de que a inscrição na referida lista teria 
ocorrido antes do parcelamento quando ocorrera outro acordo não cumprido. 
Contudo, o nome da empresa não teria sido excluído, causando-lhe diversos 
prejuízos,  notadamente ante a  negativa de crédito junto à Caixa Econômica 
Federal e ao Banco do Nordeste.

Após a instrução processual, observados o contraditório e 
a ampla defesa, o juízo a quo julgou procedente a ação, condenando  apelado ao 
pagamento dos danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

É  contra  esta  decisão  que  o  apelante  se  insurge, 
objetivando a majoração do quantum fixado a título de danos morais. 

 Ab initio, registro que não houve interposição de recurso 
quanto à configuração do ato ilícito gerador de danos morais, o qual restou 
induvidoso,  não  merecendo  guarida  as  alegações  apresentadas  pela  parte 
apelada em suas contrarrazões. 

Dessa forma, o objeto do presente recurso, repita-se, diz 
respeito tão somente aos critérios utilizados para a fixação do dano moral 
sofrido pela parte autora, que pretende majorar o quantum arbitrado.

Cediço que a indenização por danos morais possui caráter 
dúplice:  satisfativo e punitivo.  Em outras palavras,  paga-se,  em pecúnia,  ao 
ofendido uma satisfação atenuadora  do dissabor  suportado (evidentemente, 
não haverá uma equivalência aritmética entre o valor indenizatório e a dano 
sofrido)  e,  ao  mesmo  tempo,  castiga-se  o  ofensor,  causador  do  dano, 
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desestimulando a reiteração de sua prática lesiva.

Nessa  trilha  de  raciocínio,  para  a  fixação  da  quantia 
indenizatória  moral,  os  critérios  utilizados  devem  estar  de  acordo  com  a 
melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  pertinente  à  matéria  sub  
examine,  consoante  a  qual  incumbe  ao  julgador  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 enriquecimento, 
tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins por si propostos.

No caso dos autos, restou induvidosa a inscrição indevida 
do  nome  da  empresa  autora  nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito,  fl.  36, 
notadamente porque comprovou que a dívida tinha sido negociada e vinha 
sendo paga mensalmente, fls. 17/28, desde setembro de 2010. No entanto, em 
novembro de 2011, o nome ainda estava negativado, razão pela qual teve que 
recorrer ao Judiciário.

Ademais, restou evidente o prejuízo suportado em razão 
da  negativação,  ao  comprovar  que  teve  seu  crédito  negado  pela  Caixa 
Econômica Federal, em virtude da referida inscrição indevida, fl. 32.

Com efeito, não se pode deixar de sopesar, no momento 
da quantificação do dano moral, as condições sócio econômicas do ofendido e 
do ofensor, sob pena de serem estipuladas indenizações afastadas da realidade 
das  partes  e  que  podem vir  a  não  se  concretizar,  pelo  simples  fato  de  ser 
possível condenar-se o causador do dano em valor muito maior do que poderia 
suportar. 

Contudo,  na  hipótese,  trata-se  de  uma  das  maiores 
instituições financeiras do país, e o valor arbitrado em 1º grau não se mostra 
adequado  ao  caso  concreto,  tendo  em  vista  que  tratar-se  de  empresa  de 
pequeno porte que estava em dia com as parcelas outrora negociadas e que, 
sem dúvidas, ficou impossibilitada de auferir créditos de outras instituições, 
motivos pelos quais, o quantum reparatório de R$ 4.000,00 (sentença de 1º Grau) 
merece ser majorado  para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a atender o 
binômio proporcionalidade/razoabilidade, o que não enseja lucro à vítima, mas 
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objetiva fazer com que a entidade recorrida não volte a praticar o ilícito objeto 
dos autos.

Assim, necessária a majoração do quantum, a fim de que o 
“castigo  pecuniário”  sirva  de  fato  como  desestímulo  para  ilícitos  futuros, 
considerando o caráter pedagógico da indenização. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA 
CONTRATUAL  PARCIAL  DE  TRATAMENTO  MÉDICO. 
COBRANÇA  INDEVIDA  DA  TOTALIDADE  DAS  SESSÕES  DE 
QUIMIOTERAPIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  DANOS 
MORAIS  PRESENTES.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  O  dano 
moral  fixado,  revela um caráter  eminentemente pedagógico,  com o 
fim  específico  de  combater  a  impunidade,  desestimular  a 
reincidência,  proteger  a  sociedade  e  compensar,  ao  menos 
minimamente,  a  vítima do  ato  ilícito.  (TJPB;  AC 001.2010.022329-
4/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 19/02/2013; Pág. 7)

INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL E  MATERIAL.  PLANO  DE 
SAÚDE.  DEMORA  NA  RESPOSTA  DE  AUTORIZAÇÃO  DE 
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  DE  URGÊNCIA.  OMISSÃO.  ATO 
ILÍCITO.  ART.  186,  CC.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO. 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  MAJORAÇÃO.  Previsto 
contratualmente  a  cobertura  de  procedimento  cirúrgico,  e  havendo 
ato ilícito omissivo do plano de saúde em autorizar a sua realização de 
urgência, para retirada de tumor, resta caracterizado o dano moral. O 
quantum  indenizatório  deve  estar  pautado  nos  princípios  da 
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  de  forma  a  prevenir  que  o 
agente  causador  volte  a  praticar  o  ato  ilícito,  desde  que  não 
caracterize enriquecimento sem justa causa à vítima.  (TJMT; APL 
124918/2012; Quinta Câmara Cível;  Rel.  Des. Carlos Alberto Alves 
da Rocha; Julg. 10/04/2013; DJMT 03/05/2013; Pág. 226) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR.  APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  9.656/98.  DANOS 
MORAIS.  QUANTUM.  MAJORAÇÃO.  1-  É  abusiva  a  cláusula 
contratual inserta no item 12.1 que nega a colocação de prótese e/ou 
órtese, quando este é imprescindível ao bom êxito do procedimento 
cirúrgico coberto pelo plano de saúde, independentemente da origem 
nacional  ou  importada.  2.  Ademais,  na  intelecção  da  cláusula  11.3 
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extrai-se  a  permissão  da  utilização  de  próteses  e/ou  órtese  em 
procedimentos  considerados  especiais  e  cuja  necessidade  esteja 
relacionada  à  continuidade  da  assistência  prestada  em  internação 
hospitalar.  3.  É  permitida  a  aplicação  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor em conjunto com a Lei nº 9.656/98, visto que os contratos 
de planos de saúde são classificados como de trato sucessivo e sendo, 
portanto, automaticamente renováveis.  4.  A jurisprudência do STJ e 
desta corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos 
morais  advindos  da  injusta  recusa  de  cobertura  de  material 
importado, necessário à segurança e eficácia de cirurgia, pois tal fato 
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado. 5. 
Deve  ser  majorada  a  indenização  por  danos  morais  quando 
incondizentes  com  os  critérios  norteadores  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade. Apelos conhecidos. Primeiro apelo desprovido. 
Segundo  apelo  provido.  (TJGO;  AC  0340878-60.2010.8.09.0051; 
Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Stenka Isaac Neto; DJGO 
14/05/2013) 

Deste  modo,  levando  em  consideração  a  extensão  do 
dano,  bem  como  as  circunstâncias  do  fato,  sua  repercussão  e  as  condições 
sócioeconômicas da vítima e do ofensor, e ainda por entender que a empresa se 
viu  impossibilitada  de  conseguir  créditos  com  outros  bancos  em  razão  de 
negativação  indevida,  majoro  o  importe  para  R$  10.000,00  (dez  mil  reais), 
corrigidos a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 
citação. 

Neste diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. 
TRANSPORTE  COLETIVO  DE  PASSAGEIROS. 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO 
INICIAL.  CITAÇÃO.  PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO  ORA  AGRAVADA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE 
INFUNDADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.
1. A jurisprudência desta Corte revela-se consolidada no sentido de 
que  nos  casos  de  indenização  por  responsabilidade  contratual,  a 
mora constitui-se a partir da citação e não da data do arbitramento 
do valor indenizatório. Precedentes.
2.  O  agravo  regimental  não  trouxe  nenhum  argumento  capaz  de 
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios 
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fundamentos.
3.  O  recurso  revela-se  manifestamente  infundado,  devendo  ser 
aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.
− Agravo  regimental  não  provido,  com  aplicação  de  multa. 
(AgRg no AREsp 184.614/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)

Sendo  assim,  também  merece  reforma  a  sentença  no 
tocante ao termo inicial dos juros de mora, os quais passam a ser da citação na 
forma supramencionada.

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO  à 
Apelação Cível,  para majorar o  quantum da indenização por danos morais 
para R$ 10.000,00 (dez mil reais),  e modificar o termo inicial  dos juros de 
mora de 1% ao mês, que passa a ser a partir da citação, mantendo os demais 
termos da sentença de 1º grau. 

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto 2014, 
conforme certidão de julgamento de f. 148. Participaram do julgamento, além 
desta Relatora,  o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José 
Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão, o Exmo. Dr.  Marcos Vilar Souto Maior, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa-PB, 21 de agosto de 
2014.

     Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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