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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007551-92.2009.815.0011
ORIGEM      : 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR :  Dr. Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir o

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE     : JBG Comércio de Pneu LTDA
ADVOGADOS : Estácio Lobo da S. Guimarães Neto e Fernanda Cabral Valença
APELADO : Francisco Barbosa Reges
ADVOGADO   : Heracliton Gonçalves da Silva

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível –
Agravo retido  –  Ação de  indenização por
danos  morais  c/c  anulação de  protesto  –
Tutela  antecipada  para  exclusão  do
protesto, sob pena de multa – Agravo retido
–  Manutenção  da  decisão  –  Sentença  –
Procedência – Irresignação – Protesto após
quitação  do  título  –  Dano  moral  –
Caracterização  –  Dever  de  indenizar  –
Valor  da  indenização  –  Razoabilidade  e
proporcionalidade  –  Termo  “a  quo”  da
incidência dos juros de mora – Citação –
Artigo 405, CC – Correção monetária – A
parir  do  arbitramento  –  Súm.  362/STJ  –
Manutenção da sentença – Agravo retido e
apelo desprovidos.

– O apelado procedeu com o pagamento
de  boleto  bancário  em  08  de  janeiro  de
2009, e o título foi levado a protesto pelo
recorrente  em 26  de  janeiro  de  2009  (fl.
09),  restando  evidente  ser  indevido  o
referido  protesto,  devendo  ser  mantida  a
tutela  antecipada  que  determinou  a  sua
exclusão.
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–  Em  relação  ao  valor  das  “astreintes”
fixadas em R$ 1.000,00 por dia, tem-se que
a  redução  só  tem  cabimento  quando
comprovado que a parte se emprenha em
cumprir  a  obrigação,  o  que  não  restou
provado  nos  autos,  devendo  a  decisão
antecipatória ser mantida em todos os seus
termos.

–  Somente foi providenciada a retirada do
protesto,  por  força  de  medida  judicial
antecipatória de tutela, em 09 de julho de
2009,  causando  prejuízo  à  imagem  da
parte autora.

–  Não  se  revelando  legítima  a  conduta
consubstanciada  em  solicitar  a  nota
restritiva  em  desfavor  do  recorrido,  bem
como comprovada a falha na prestação do
serviço e o respectivo dano,  irrelevante a
perquirição  da  culpa,  pela  força  dos
próprios fatos.

–  Resta incontroverso que o ato ilícito da
parte ré violou o patrimônio moral da parte
autora, causando lesão à sua imagem, ao
nome e à credibilidade nas relações sociais
e econômicas.

–  O  montante  fixado  na  sentença  (R$
5.000,00)  se  enquadra  nos  parâmetros
fixados  nesta  Câmara  para  casos
semelhantes,   se revelando justo, razoável
e proporcional às circunstâncias do fato.

–  Em  relação  ao  termo  “a  quo”  da
incidência dos juros de mora, estes devem
incidir a partir da citação (artigo 405, CC),
em relação à correção monetária, desde o
arbitramento (Súm. 362/STJ).

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal  de Justiça,  por votação uníssona, negar provimento ao  agravo
retido e à apelação cível interposta, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por  JBG
COMÉRCIO DE PNEU LTDA em face de FRANCISCO BARBOSA REGES,
irresignado  com a  sentença  de  fls.  106/109 que,  nos  autos  da  ação  de
indenização por danos morais c/c anulação de protesto com pedido de tutela
antecipada, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando o
recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Em  suas  razões,  o  apelante  requer,
preliminarmente,  o  julgamento  do  agravo  retido  (fls.  35/37) que  ataca  a
decisão que concedeu a tutela antecipada para exclusão/baixa do protesto do
título objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). 

No  mérito,  alega,  em síntese,  que  a  sua
condenação  se  mostra  descabida;  que  tão  logo  tomou  conhecimento  dos
fatos  procedeu  com a  baixa  de  todo  e  qualquer  tipo  de  negativação  em
desfavor da parte autora; que somente manteve o protesto enquanto o título
estava  sendo pago de  forma parcelada  e,  por  fim, que havia  requerido  a
produção  de  prova  testemunhal,  vez  que  a  negociação  de  pagamento
parcelado foi realizada verbalmente.

Afirma que não houve cobranças indevidas
e que em momento algum agiu com má-fé,  não havendo que se falar em
lesão à honra subjetiva da parte autora. Salienta ter agido no exercício regular
de  direito  e  que  o  procedimento  adotado  não  foi  realizado  de  forma  a
constranger  o  apelado,  frisando,  portanto,  a  inexistência  dos pressupostos
para a sua responsabilização civil. Pleiteou, por fim, o provimento do apelo,
para julgar improcedentes os pedidos exordiais. 

Na eventualidade,  requereu a  redução do
valor  da  indenização,  fazendo incidir  tanto  a  correção monetária  como os
juros de mora a partir do arbitramento.

Devidamente  intimado a  apresentar
contrarrazões,  a  parte  autora assim o fez,  às  fls.  142/143,  pleiteando,  em
suma, o desprovimento do recurso interposto pela parte ré.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  apresentou  parecer  sem,  contudo, manifestar-se
acerca do mérito recursal (fls. 150/153).

É o relatório. 

V O T O

Preenchidos  os  pressupostos  processuais
extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

PRELIMINARMENTE

Agravo retido

O  recorrente  interpôs  agravo  retido  (fls.
35/37) contra decisão que concedeu a tutela antecipada para exclusão/baixa
do protesto do título objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00
(um mil reais). 

Aprioristicamente,  cabe  ressaltar  que  o
apelante solicitou apontamento desabonador em nome do recorrido, em data
posterior à quitação de débito.  

É  que,  o  apelado  procedeu  com  o
pagamento de boleto bancário em 08 de janeiro de 2009, e o título foi levado
a protesto pelo recorrente em 26 de janeiro de 2009 (fl. 09), restando evidente
ser indevido o referido protesto, devendo ser mantida a tutela antecipada que
determinou a sua exclusão.

Em  relação  ao  valor  das  “astreintes”,
fixadas em R$ 1.000,00 por dia,  tem-se que a redução só tem cabimento
quando comprovado que a parte se emprenha em cumprir a obrigação, o que
não restou provado nos autos, devendo a decisão antecipatória ser mantida
em todos os seus termos. 

Nego  provimento,  portanto,  ao  agravo
retido. 

MÉRITO

Quanto ao mérito do presente apelo, tem-se
que o ponto central posto em discussão cinge-se à verificação da existência
ou não de responsabilidade civil  da parte ré,  ora recorrente,  pelo  alegado
dano moral  sofrido pela  parte  autora,  em decorrência  de suposto protesto
indevido de  boleto bancário, que resultou na negativação de seu nome e,
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caso afirmativo, a adequação do valor arbitrado a título de reparação,  com
indidência de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Do  exame  dos  autos,  verifica-se da
documetação junta  à fl.  08, que  o apelado procedeu com o pagamento  de
boleto bancário em 08 de janeiro de 2009, no valor de R$ 590,00 (quinhentos
e noventa reais), que estava datado de 30 de dezembro de 2008 e que havia
sido emitido  em  decorrência  de  aquisição  de  produtos  (pneus)  junto  ao
recorrente.

Da referida  documentação, infere-se que o
débito  fora quitado  em uma única parcela,  diferentemente do que alega o
apelante para justificar a ordem de protesto em data posterior ao pagamento
da dívida, qual seja, 26 de janeiro de 2009 (fl. 09).

Assim, mesmo após a quitação do valor do
boleto bancário  pelo recorrido, o apelante agiu de forma a contrariar a sua
expectativa de ver solucionada a questão, vez que  o aludido apontamento
desabonador se deu em data posterior à quitação do débito.

Ademais,  somente  foi  providenciada  a
retirada do protesto, por força de medida judicial antecipatória de tutela, em
09 de julho de 2009, causando prejuízo à imagem da parte autora.

Logo,  tem-se que a negativação do nome
do apelado não constituiu em exercício regular de direito, nos termos do art.
14, § 3º, II do CDC e art. 188, I, do CCB. Por conseguinte, não assiste razão o
apelante quanto a sua não condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, uma vez que configurados os elementos da ilicitude objetiva.

Desse modo, não se revelando legítima a
conduta  consubstanciada  em  solicitar  a  nota  restritiva  em  desfavor  do
recorrido, bem  como  comprovada  a  falha  na  prestação  do  serviço  e  o
respectivo dano, irrelevante a perquirição da culpa, pela força dos próprios
fatos.

Dito isso, certo é que restou configurado o
dever de indenizar, eis que demonstrados o ato ilícito, o dano, e o nexo de
causalidade entre ambos. E, aquele que causa dano a outrem, ainda que de
natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação
civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002. 

O dano moral, como sabido, caracteriza-se
pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua
personalidade,  em razão de investidas injustas  de outrem,  que porventura
atinjam sua moralidade, credibilidade, honra e imagem.
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Lado  outro,  como  sabido,  a  inscrição  do
nome do devedor  inadimplente  nos  cadastros  dos  órgãos  de  proteção  ao
crédito  caracteriza-se  como  exercício  regular  do  direito  do  credor,  porém,
sendo abusivo o uso desse direito, há a equiparação do ato ao ilícito para
efeito de indenização, amoldando-se na hipótese do art. 187 do Código Civil.

Portanto,  correta  a  sentença  recorrida  no
que  toca  ao  reconhecimento  dos  danos  morais,  já  que,  na  espécie,  os
requisitos da responsabilidade civil se fazem presentes.

Salienta-se  que  o  caso  em  exame
enquadra-se na esfera do dano moral puro, restando incontroverso que o ato
ilícito da parte ré violou o patrimônio moral da parte autora, causando lesão à
sua imagem, ao nome e à credibilidade nas relações sociais e econômicas.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL-  APELAÇÃO - AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO
JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  -NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA  -  CONTRATO  MEDIANTE  FRAUDE  -
NEGLIGÊNCIA  -  DEVER  DE  INDENIZAR  -  DANO
MORAL  PURO  -  CARACTERIZAÇÃO  -  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO  -  PRUDENTE  ARBÍTRIO  E
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO  -  REDUÇÃO  -
CABIMENTO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I-  Aquele  que  inscreve
indevidamente  o  nome  de  terceiro  nos  cadastros  de
inadimplentes está obrigado a reparar o dano moral, no
caso  puro,  que  é  presumido  e  independe  de
comprovação.  II-  Não  há  como  eximir  de
responsabilidade  a  prestadora  de  serviços,  estando
evidenciada sua conduta negligente. III- O arbitramento
do  valor  da  indenização  deve  levar  em  consideração
todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. IV- Se ambas as
partes são vítimas de fraude, a indenização deve ser de
valor  reduzido.  V-  Recurso  conhecido  e  parcialmente
provido" (TJMG -  AP n° 1.0024.09.500418-0/001; Rel.
Des.  Márcia  de  Paoli  Balbino;  d.j:  11/03/2010;  d.p:
09/04/2010).

Diante disso, patente o dever de indenizar.

No que toca ao valor da indenização, a meu
sentir,  o  montante  fixado  na  sentença  (R$  5.000,00)  se  enquadra  nos
parâmetros fixados nesta Câmara para casos semelhantes, sendo, inclusive,
o hodiernamente adotado, uma vez que, a princípio, se revela justo, razoável
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e  proporcional  às  circunstâncias  do  fato,  se  mostrando suficiente  para
compensar  a parte  autora do dano suportado e para inibir  a  repetição de
condutas lesivas, como a retratada nos autos, de modo a contribuir para que a
empresa ré aja de forma mais diligente e respeitosa.

Assim,  não se deve reduzir o montante já
estabelecido, sendo a sua manutenção medida que se impõe.

Por  fim,  em relação ao  termo “a quo”  da
incidência  dos juros de mora,  estes devem incidir a partir da citação (artigo
405,  CC),  em relação  à  correção  monetária,  desde  o  arbitramento  (Súm.
362/STJ).

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo
“in totum” a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho e  o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014. 

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz Convocado - Relator
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