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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000590-49.2010.815.0481
Origem : Vara Única da Comarca de Pilões
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Carlos Antônio Celestino da Costa
Advogado : José Alberto Evaristo da Silva
Apelado : Globex Utilidades S/A (Ponto Frio)
Advogado : Vinicius Vale de Oliveira e outro

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  CONSUMIDOR.  RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA.
NEGÓCIO  JURÍDICO  CELEBRADO  POR  TERCEIRO.
QUESTIONAMENTO  TÃO  SOMENTE  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  DECISÃO  COMPATÍVEL  COM
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS.  PRESTAÇÃO
QUANTIFICADA  EM  DESARMONIA  COM  AS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, CRITÉRIOS PEDAGÓGICO
E  INTIMIDATIVO E  AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. PROVIMENTO.

Estando a quantia fixada pelo Juízo a quo descondizente com
os critérios pedagógico e sancionatórios, fazendo com que a
apelado  tome  precauções  no  sentido  de  que  fatos
semelhantes  não  venham  a  ocorrer,  nem  desencadeie  o
enriquecimento sem causa da parte lesionada, mantém-se a
prestação arbitrada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
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Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por  Carlos Antônio Celestino
da Costa contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Pilões nos autos da
ação de indenização por ele ajuizada em face do Ponto Frio.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, por entender que
houve configuração do vício do serviço pela inclusão do nome do autor em órgão
de restrição ao crédito em relação a ato que não foi por ele exteriorizado, e que o
demandado  era  para  ter  agido  com  diligência  no  que  pertine  à  análise  dos
documentos para celebração do contrato, fixando a indenização no importe de R$
1.000,00, por entender que as consequências do dano na vida do demandante não
foram extremas.

Alega  o  apelante  que  o  quantum indenizatório  deve  ser
majorado, ao argumento de que existem várias restrições cadastrais em relação ao
seu  nome,  pontuando  que  não  praticou  nenhum  ato  para  desencadear  as
negativações comprovadas nestes autos.

Assevera  que  a  extensão  econômica  da  prestação
indenizatória deve ser arbitrada de maneira que compense a dor suportada, tenha
caráter punitivo e sirva para desestimular a prática de ato semelhante.

Pugna pelo provimento do recurso para majorar a prestação
indenizatória, sem especificar o valor pretendido, deixando a critério deste Órgão
ad quem.

O apelado sustenta que a quantia da prestação arbitrada pelo
Juízo  a  quo está  compatível  com  as  condições  pessoais  do  apelante  e  com  as
circunstâncias fáticas especificadas nestes autos, haja vista que a restrição cadastral
não desencadeou constrangimento de forma efetiva, pleiteando o desprovimento
do recurso.

O Ministério Público opina pelo provimento do apelo, por
entender  que o  quantum arbitrado  não  atende  aos  fins  pedagógico  e  punitivo,
pronunciando-se pela majoração da prestação para R$ 5.000,00, o que não implica
o enriquecimento sem causa do apelante.

É o relatório.

VOTO:
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

O  decisum objeto deste recurso foi prolatado no sentido de
julgar  procedente  o  pleito  do  autor,  reconhecendo  a  configuração  da  lesão  na
órbita moral, condenando o apelado a pagar ao apelante a quantia de R$ 1.000,00,
acompanhada dos consectários legais.  E esta foi arbitrada pelo Juízo  a quo sob
fundamento  de  que  as  consequência  do  dano  na  vida  do  demandante,  ora
apelante, não foram extremas.

Devolve o recorrente para este Órgão ad quem tão somente o
questionamento sobre a extensão da prestação indenizatória.

Aduz o apelante que o valor da indenização arbitrado pelo
Juízo  a quo está incompatível com os elementos que norteiam a sua fixação, por
deixar  de  compensar  a  dor  suportada  e  estar  ausente  o  caráter  punitivo  e
intimidativo.

A ordem  jurídica  vigente  não  estabelece  critérios  fixos  e
determinados para  dimensionar  monetariamente  o  dano moral,  recomendando
que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,  bem  como  possa  compensar  o
sofrimento  experimentado  em  decorrência  do  evento  e  das  perturbações
psicológicas posteriores.

Para a quantificação da indenização, o julgador deve se valer
do  bom senso  e  ponderar  os  aspectos  que  norteiam a  proporcionalidade  para
atender às peculiaridades do caso concreto, não podendo ser fixado quantum que
torne  a  condenação  irrisória  e  nem  tampouco  valor  vultoso  que  traduza  o
enriquecimento sem causa.

Os  instrumentos  probatórios  colacionados  nos  presentes
autos retratam a qualificação pessoal do apelante,  bem como os elementos que
justifiquem a majoração da prestação questionada.

Vale  ressaltar  que  os  dados  insertos  no  documento  de  f.
18/20,  são   circunstâncias  fáticas  que  autorizam  a  majoração  da  prestação
indenizatórioa, diante da existência de várias negativações.

Entendo, portanto, que a quantia arbitrada pelo Juízo  a quo
não está condizente  com os critérios pedagógico e sancionatório, e a majoração
fará com que o apelado tome precauções no sentido de que fatos semelhantes não
venham a ocorrer, além de não desencadear o enriquecimento sem causa da parte
lesionada.
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Portanto, em desarmonia com o conjunto probatório inserto
nestes autos a sentença hostilizada no ponto relativo à extensão econômica da
indenização, o que impõe sua reforma por este Órgão judicial ad quem.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO com a finalidade de majorar  a  indenização para a  quantia  de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Presidi  a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de agosto de 2014, conforme certidão de
julgamento de f. 168. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo.
Dr.  Ricardo Vital de Almeida e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.  Presente à
sessão, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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