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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  HIPÓTESE  EM  QUE  O  RÉU  NÃO  SE 
DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO 
INCISO  II  DO  ARTIGO  333  DO  CPC. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO 
MORAL.  CARACTERIZADO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO  ADEQUADO  AOS  PARÂMETROS  DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE. 
RELEVÂNCIA  DAS  PECULIARIDADES  DO  CASO 
CONCRETO.  MANUTENÇÃO  DA  REPARAÇÃO 
PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− A  finalidade  pedagógica  da  indenização  por  danos 
morais tem por finalidade impedir a reiteração de prática de 
ato  socialmente  detestável  e  conceder  uma  simbólica 
compensação pelo desconforto e aflição sofridos pela parte.

− No que diz respeito à fixação da prestação a título de 
dano  moral,  cada  situação  se  reveste  de  características 
específicas,  refletidas  subjetivamente  na  fixação  da 
indenização, tendo em vista a observância das circunstâncias 
do fato,  as  condições  do ofensor e  do ofendido,  o  tipo de 
dano,  além  das  suas  repercussões  no  mundo  interior  e 
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exterior da vítima.

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  conhecer  do  recurso  e 
negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Porto Seguros Cia 
de Seguros contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 
Campina Grande nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada 
por Maria Francimar Bezerra da Silva.

De início, é relevante mencionar que a ação indenizatória foi 
proposta em virtude do dano moral causado pela inserção do nome da autora no 
cadastro de inadimplentes, ocorrido em decorrência de um suposto contrato de 
seguro de fiança locatícia. 

Em ação  conexa,  a  parte  autora  requereu  a  declaração  de 
inexistência de relação contratual e a retirada do nome do rol dos maus pagadores. 
A seguradora contestou a ação e, oportunamente, apresentou reconvenção. 

A companhia  de  seguros  requereu  a  produção  de  perícia 
técnica e, em seguida, pediu desistência, conforme depreende-se das fls. 196/197.

Sobreveio  sentença  de  improcedência  da  reconvenção, 
entendendo o magistrado que a ré reconvinte não se desincumbiu integralmente 
do  ônus  previsto  no  art.  333,II,  do  CPC.   Por  fim,  acolheu  o  pedido  inicial  e 
reconheceu a inexistência de um instrumento particular de contrato de locação 
firmado entre as partes e, por conseguinte, condenou a Companhia de Seguros ao 
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção 
monetária a partir da data do arbitramento e os juros moratórios desde o evento 
danoso.  Determinou ainda,  a  exclusão  do  nome da  promovente  dos  cadastros 
restritivos de crédito.

Nas razões recursais,  encartadas às fls.  210/234,  a  apelante 
explana inicialmente que o recurso apresentado traduz sua irresignação contra a 
decisão única que julgou as ações de indenização por danos morais, de declaração 
de inexistência de indébito e da reconvenção oferecida.
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Sustenta que a apelada, juntamente com seu esposo, pactuou 
um contrato  de  Seguro  Fiança  Locatícia,  sob  a  apólice  nº  746.01.136989-4  com 
vigência de 19/08/2006 até 19/08/2007, com o objetivo de garantir o contrato de 
locação firmado com Valéria Basseti Orlando, locadora.

Assegura que, como garantidora da obrigação procedeu, em 
nome dos locatários, ao pagamento das parcelas vencidas do aluguel, IPTU, dentre 
outras.  Afirma também, que recebeu um Aviso de Sinistro por parte da imobiliária 
informando que os locatários estariam em débito. 

Assevera que adiantou, em favor da segurada, o montante de 
R$ 7.515,39 (sete mil quinhentos e quinze reais e trinta e nove centavos) e,  em 
consequência do inadimplemento dessa quantia,  incluiu o nome da apelada no 
SPC.

Afirma  que  a  contratação  exige  rapidez  na  conclusão  dos 
pactos,  impossibilitando  uma  entrevista  com  o  futuro  segurado  ou  alguma 
investigação  comprobatória  dos  dados  informados.  Aduz  que  os  contratantes 
fiam-se na boa-fé recíproca, e alega que acaso tenha existido alguma fraude na 
relação jurídica, esta deve ser considerada como excludente de ilicitude em favor 
da própria apelante, ante a possibilidade de o ato ter sido praticado por terceiro.

No que tange à indenização, afirma que a conduta realizada 
não teve o condão de violar a esfera íntima capaz de ocasionar um prejuízo de 
ordem moral.

Requer  que  seja  reformada  a  decisão  para  julgar 
improcedentes os pedidos autorais, bem como procedente a reconvenção. Em caso 
de entendimento diverso, pugna pela minoração do  quantum fixado a título de 
danos morais e que o dies a quo para correção e incidência de juros seja contado a 
partir da publicação da sentença. 

Defende  a  limitação  dos  honorários  em  15%  (quinze  por 
cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões contrárias, às fls.141/151, a apelada sustenta 
que não celebrou contrato com a seguradora.  Alega também, não ser cabível a 
discussão  sobre  a  reparabilidade  dos  danos  morais  advindos  de  inscrição  em 
órgãos de restrição creditícia ocasionada por fraude cometida por terceiro.

Afirma  que  o  valor  indenizatório  arbitrado  é  uma  justa 
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compensação pelo dano causado, o qual visa desestimular novos acontecimentos 
de natureza idêntica.

Pugna pelo desprovimento do recurso apelatório e, por fim, 
requer a manutenção do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Cota ministerial, às fls. 156/157, sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente, impende frisar que o julgador de primeiro grau 
decidiu, através de uma única sentença, a Ação Indenizatória nº 001.2007.030.199-
7, a Reconvenção oferecida no mesmo caderno processual e a  Ação Declaratória 
de  Inexistência  de  Débito  nº  001.2008.011.980-1. No  entanto,  o  juiz  primevo 
determinou a suspensão do processo tombado sob o nº 0012008011980-1, conforme 
observo à fl. 132 do caderno processual.

Assim sendo, resta claro que subiram para apreciação desta 
instância recursal apenas os autos da ação indenizatória e da reconvenção.

Feito  este  registro,  cumpre  ressaltar  que  o  ponto 
controvertido da demanda tem como cerne o ressarcimento da apelada por danos 
morais, ocasionados pela negativação do seu nome junto aos órgãos de restrição 
ao crédito, em razão de supostos débitos referentes a aluguéis, IPTU, tarifas de 
água,  luz e gás,  além de multas,  todos oriundos do contrato de  Seguro Fiança 
Locatícia, sob a apólice nº 746.01.136989-4.

O  pacto  em  debate,  encartado  às  fls.  36/44,  objetivava 
garantir o contrato de locação firmado entre a locadora Valéria Basseti Orlando e 
os  locatários  Clóvis  Ribeiro  Pereira  e  Maria  Francimar  Bezerra  da  Silva.  O 
instrumento contratual contém uma suposta assinatura da apelada, inclusive, o 
caderno  processual  denota  que  a  seguradora  requereu  a  produção  de  prova 
pericial  para comprovar a autenticidade da firma,  entretanto,  logo em seguida 
pugnou pela desistência.

Pois bem.

Em  uma  simples  comparação  da  assinatura  contida  na 
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procuração ad judicia com a do contrato, vislumbro uma flagrante discrepância.

Diante  desse  contexto,  a  dispensa  da  prova  pericial, 
resultante exclusivamente da vontade da seguradora, projetou  consequências no 
tocante ao cumprimento do ônus da prova da parte ré, porquanto a verificação da 
autenticidade da assinatura dependia, no presente caso, de prova técnica.

Nesses termos, a apelante não se desincumbiu do ônus de 
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, 
nos moldes do art. 333, II do CPC. Senão vejamos:

Art. 333 - O ônus da prova incumbe:

(…)

II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito do autor.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. HIPÓTESE 
EM QUE O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 
PREVISTO  NO  ART.  333,  II  DO  CPC.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA. 
DIVIDA QUITADA. CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇO.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO  MANTIDO.INCIDÊNCIA DE  JUROS  DE  MORA A 
CONTAR  DA  CITAÇÃO.  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAS 
MANTIDOS.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNÂNIME. 
(Apelação  Cível  Nº  70054193289,  Décima  Primeira  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado 
em 17/09/2014)

Forte  em  tais  razões,  correto  foi  o  entendimento  do 
magistrado em julgar pela procedência da ação indenizatória e improcedência da 
recovenção.

Ensina-nos  Maria  Helena Diniz:  "Dano moral  vem a ser  a 
lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo 
fato lesivo"  e complementa a referida doutrinadora "O dano moral,  no sentido 
jurídico  não  é  a  dor,  a  angústia,  ou  qualquer  outro  sentimento  negativo 
experimentado por uma pessoa, mas sim uma lesão que legitima a vítima e os 
interessados reclamarem uma indenização pecuniária, no sentido de atenuar, em 
parte, as consequências da lesão jurídica por eles sofridos" 1

1 Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 1998, páginas 81 e 82
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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 e, ao mesmo tempo, 
castiga-se  o  ofensor,  causador  do  dano,  desestimulando  a   prática  de  ato 
socialmente detestável.

Adianto, portanto, que o importe do dano em R$ 10.000,00 
não  merece  retoque,  pois  a  dimensão  exterior  da  afetação  psicológica  é  que 
estabelecerá o  quantum indenizatório. Neste, interferem o ambiente de interação 
social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais 
como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos jurídicos e econômicos.

O Superior  Tribunal  de Justiça,  no julgamento do REsp nº 
238.173,  cuja  relatoria  coube  ao  Ministro  Castro  Filho,  entendeu  que  “não  há 
critérios  determinados  e  fixos  para  a  quantificação  do  dano  moral. 
Recomendável  que  o arbitramento seja  feito  com moderação e  atendendo às 
peculiaridades do caso concreto” (grifei).

No caso concreto, verifico que a prestação fixada se mostra 
adequada aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros 
de mora, insta frisar que a correção monetária da verba fixada a título de danos 
morais incide desde a data do seu arbitramento, conforme Enunciado nº 362 da 
Súmula do STJ e  os juros moratórios, por sua vez, são contados desde o evento 
danoso  nas  hipóteses  de  responsabilidade  extracontratual,  como  no  caso  dos 
autos. Logo, entendo que a decisão encontra-se irretocável neste ponto.

Posto  isso,  o  juízo  a  quo  utilizou-se  dos  parâmetros  que 
indicam o montante suficiente à justa retribuição da atividade do causídico, nos 
termos do art. 20, §3º, do CPC, "o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do  
serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo  
exigido para a prestação do serviço".

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO, mantendo todos os termos da sentença. 

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 
de  fevereiro  de  2015,  conforme  certidão  de  julgamento.  Participaram  do 
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julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo Des. 
José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    Relatora
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