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Acórdão
Apelação Cível nº. 0011989-25.2013.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Manoel Santino da Silva Filho – Adv. José Laécio Mendonça.

Apelado: CLARO S/A – Adv. José Eugênio Pcelle F. Luckwü Sobrinho.

EMENTA: APELAÇÃO. ANOTAÇÃO IRREGULAR 
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO 
CONSUMERISTA.  RESPONSBILIDADE  CIVIL. 
PROCEDÊNCIA.  APELO.  DANO  MORAL. 
ARBITRAMENTO  EM  MONTANTE  IRRISÓRIO. 
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE. 
MAJORAÇÃO  DEVIDA.  JUROS  DE  MORA  E 
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 
N.º  54  E  362  DO  STJ.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  NOS  LIMITES  DA 
LEI PROCESSUAL. PROVIMENTO PARCIAL.
A  reparação  pelo  dano  moral  deve 
corresponder à realidade dos fatos trazidos ao 
processo,  observando-se  que  o  valor  da 
indenização  tem  função  de  penalidade  e 
reparação dos prejuízos da vítima.
A correção monetária do valor da indenização 
do  dano  moral  incide  desde  a  data  do 
arbitramento.
Na  responsabilidade  civil  por  dano  moral 
decorrente  de  ato  ilícito  não  contratual,  os 
juros moratórios fluem a partir do ato danoso, 
aplicando-se a Súmula n.º 54 do STJ.
Se  a  sentença  já  fixou  honorários  de 
sucumbência  no  limite  máximo  previsto  no 
Art.  20,  §3º,  do CPC,  que enseja  montante 
razoável  para  a  demanda,  o  caso  não 
comporta majoração.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Manoel  Santino  da  Silva  Filho interpôs  apelação 
hostilizando a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da 
Comarca  de  Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação  Anulatória  c/c 
Indenização por Dano Moral movida pelo Apelante contra a CLARO S/A.

Do histórico do fato narrado na inicial, verifica-se que o 
Apelante ajuizou a demanda busca a anulação do crédito que ensejou a 
sua negativação no SERASA e reparação civil por dano moral, alegando 
que não ajustou contrato e não solicitou produto da Demandada.

Na Sentença (fls. 60/64), o Magistrado, ao fundamento 
de que a Demandada não demonstrou existência de contrato ou outro 
instrumento para justificar  a negativação no cadastro  de inadimplente, 
não tendo comprovado negócio jurídico entre ela e o Promovente; e que é 
devida  a  reparação  civil  por  dano  moral,  tendo  afirmado  na 
fundamentação  que  o  valor  razoável  ao  caso  concreto  seria  de  R$ 
1.500,00, julgou procedente o pedido confirmando a antecipação da tutela 
que determinou a exclusão do nome do Autor do órgão de proteção ao 
crédito e declarou inexistente a dívida impugnada na inicial, bem assim 
condenou a Promovida ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios que arbitrou em 20% do valor da condenação.

Nas razões recursais (fls. 67/70), o Apelante aduziu que 
o Magistrado, embora tenha determinado o pagamento de indenização por 
dano moral, o valor de R$ 1.500,00, referido montante não representa a 
retribuição pelo dano causado, notadamente se considerado que a Apelada 
é empresa de grande porte.
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Aduziu  que  a  correção  monetária  deve  ser  fixada  a 
partir do efetivo prejuízo, os juros de mora contam-se do evento danoso, 
nos termos das Súmulas n.º 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; e 
que  a  mensuração  dos  honorários  de  sucumbência  deve  observar  o 
disposto no Art. 20, §3º, do CPC.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse 
reformada a Sentença.

Nas Contrarrazões (fls. 75/78), a Recorrida defendeu a 
manutenção  da  Decisão  recorrida,  arguindo  que  o  pleito  do  Apelante 
enseja enriquecimento sem causa.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 84/87), 
sem emitir pronunciamento a respeito do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O

O Apelante impugnou o valor fixado a título de danos 
morais, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora e o 
percentual dos honorários de sucumbência.

Deve  ser  considerado  que  o  Magistrado,  na 
fundamentação  da  Sentença,  afirmou  explicitamente  ser  devida  a 
reparação civil por dano moral, inclusive citado montante indenizatório de 
R$ 1.500,00, contudo, no dispositivo não estabeleceu obrigação de pagar 
indenização ao Apelante.

Trata-se,  no  caso,  de  simples  omissão  que  não 
prejudica a análise da controvérsia,  visto que na sentença constam as 
razões do convencimento do Magistrado e o quantum indenizatório.

Analisando  a  matéria  trazida  com  a  Apelação,  e 
considerando  a  ausência  de  recurso  da  Apelada,  têm-se  que  restou 
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incontroversa a existência de negativação do nome do Recorrente, por 
iniciativa da Claro S/A, e que esse ato é ilegal, restando analisar somente 
a possibilidade de majoração do valor indenizatório.

A  reparação  pelo  dano  moral  deve  corresponder  à 
realidade dos fatos trazidos ao processo, observando-se que o valor da 
indenização  tem  função  de  penalidade  e  reparação  dos  prejuízos  da 
vítima,  representando a justa indenização,  não podendo ser  fixado em 
valor  insignificante,  ou  exagerado  a  ponto  de  ultrapassar  seu  critério 
compensatório,  devendo  existir  uma  relação  de  razoabilidade  e 
proporcionalidade.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
ATROPELAMENTO.  MORTE.  DANO  MORAL. 
FIXAÇÃO EM  PATAMAR  EXCESSIVO.  REDUÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  PENSÃO  ALIMENTÍCIA. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA 
ENTRE OS RECORRIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1.  O critério  que vem sendo utilizado por  essa 
Corte Superior na fixação do valor da indenização 
por  danos  morais, considera  as  condições 
pessoais  e  econômicas  das  partes,  devendo  o 
arbitramento  operar-se  com  moderação  e 
razoabilidade, atento à realidade da vida e 
às peculiaridades de cada caso, de forma a 
não  haver  o  enriquecimento  indevido  do 
ofendido,  bem  como  que  sirva  para 
desestimular  o  ofensor  a  repetir  o  ato 
ilícito”. (STJ, REsp 747474/RJ, QUARTA TURMA, 
Relator  Ministro  HONILDO  AMARAL  DE  MELLO 
CASTRO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO 
TJ/AP),  julgado  em  02/03/2010,  publicado  DJe 
22/03/2010). (grifei).

Assim, diante da valoração das provas, da repercussão 
do fato, das condições econômicas das partes, inclusive pela função 
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pedagógica, entendo devida a majoração do montante indenizatório para 
R$ 10.000,00, valor este que também não enseja enriquecimento sem 
causa.

Quanto aos juros de mora, verifica-se que o presente 
caso trata-se de hipótese de responsabilidade extracontratual,  ou seja, 
decorrente de ato ilícito, e nesses casos os juros de mora contam-se do 
evento danoso,  nos termos da Súmula n.º 54 do Superior  Tribunal  de 
Justiça.

Os  juros  moratórios  fluem  a  partir  do  ato 
danoso  em  caso  de  responsabilidade 
extracontratual.

A correção monetária, em caso de dano moral, incide a 
partir  do  arbitramento,  nos  termos  da  Súmula  n.º  362  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

A correção monetária do valor da indenização 
do  dano  moral  incide  desde  a  data  do 
arbitramento.

No tocante aos honorários advocatícios, a Sentença já 
fixou  em  20% sobre  o  valor  da  condenação,  que  é  o  limite  máximo 
estabelecido no Código de Processo Civil, e nesse ponto não há o que ser 
modificado da Decisão recorrida.

Posto  isto,  dou  provimento  parcial  à  Apelação  para 
majorar o montante indenizatório ao total  de R$ 10.000,00,  corrigidos 
monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora contados da 
negativação. 

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, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

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


