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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0015156-55.2010.815.0011
ORIGEM : 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
ADVOGADO : José Edgard da Cunha Bueno Filho
APELADO : Rômulo Alves de Souto
ADVOGADO          : Thelio Farias.

PROCESSUAL  CIVIL – Agravo  retido  -
Ação de indenização por danos morais c/c
pedido de antecipação de tutela – Oitiva da
parte  autora  –  Desnecessidade  –
Cerceamento de defesa – Não ocorrência –
Livre  convencimento  motivado  do
magistrado – Agravo desprovido.

 -  Nos  termos  do  princípio  da  persuasão
racional, previsto no artigo 131, do Código
de Processo Civil, o magistrando, valendo-
se do seu conhecimento acerca dos fatos,
dos  documentos  colacionados  aos  autos,
da jurisprudência e da legislação aplicável
ao caso concreto,  deve rejeitar diligências
que  protelem  desnecessariamente  o
julgamento, atuando em conformidade com
o princípio da celeridade processual.

PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR–
Apelação cível  -  Ação de indenização por
danos morais c/c pedido de antecipação de
tutela – Cessão de crédito – Ausência de
notificação do devedor – Inscrição indevida
nos  cadastros  de  proteção  ao  crédito  –
Dano moral presumido - Dever de indenizar
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– Responsabilidade objetiva cessionária  –
Pleito  de  minoração  do  “quantum”
indenizatório – Descabimento – Honorários
advocatícios  – Redução – Impossibilidade
– Sentença mantida - Recurso desprovido.

- Nos termos da jurisprudência consolidada
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a
cessão de crédito não vale em relação ao
devedor,  senão  quando  a  ele  notificada”
(AgRg  no  REsp  nº  1.171.617/PR,  Relª.
Minª. NANCY ANDRIGHI, DJe 28/02/2011).

-  A  inscrição  indevida  em  cadastro  de
inadimplentes  gera,  por  si  só,  o  dever  de
indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”,
ou seja, dano vinculado a própria existência
do  fato  ilícitos,  cujos  resultados  são
presumidos.

− A reparação pelo dano moral  deve ser
fixada  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,
dentro  da  razoabilidade,  observados  a
capacidade  patrimonial  do  ofensor,  a
extensão  do  dano  experimentado  pelo
autor.  Ainda,  tal  importância  não  pode
ensejar  enriquecimento  ilícito  para  o
demandante,  mas  também  não  pode  ser
ínfima,  a  ponto  de  não  coibir  a  ré  de
reincidir em sua conduta.

-  Fixados  os  honorários  advocatícios
segundo as diretivas do artigo 20 do Código
de  Processo  Civil,  e  com  a  necessária
razoabilidade,  mantém-se  a  quantia
arbitrada no primeiro grau.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
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provimento ao agravo retido, bem como ao recurso de apelação nos termos
do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. 260.

R E L A T Ó R I O

RÔMULO ALVES  DE SOUTO,   ingressou,
perante  a  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  com ação  de
indenização  por  danos  morais  c/c  antecipação  de  tutela em  face  de
ATLÂNTICO  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS,
aduzindo, em suma, que a empresa ré inseriu indevidamente seus dados no
cadastros  dos  inadimplentes,  eis  que  não  possui  nenhum  débito  com  a
promovida.

Diante  disso,  requereu,  liminarmente,  a
exclusão do seu nome  no banco de dados do cadastro de inadimplentes e,
no  mérito,  pela  condenação  da  ré  ao  pagamento  de  danos  morais  e
honorários advocatícios. 

Juntou documentos às fls. 10/14.

Contestação às fls. 20/36.

Na sentença de fls. 158/164, o juiz singular
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do fato, bem
como em honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.

Irresignada, a promovida apelou alegando,
em suma, que o apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito resultou de cessão de crédito havida entre a ré, agora apelante e o
Banco ABN AMRO REAL, afirmando ainda que não se constitui indispensável,
para a validade da cessão, a notificação do devedor.

Sem contrarrazões, consoante certidão à fl.
245.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  -  alegando  inexistir  interesse  jurídico  do  Órgão
Ministerial - opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre
o mérito, às fls. 250/252.

É o que basta relatar. 

V O T O
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PRELIMINARMENTE

Agravo retido

O promovido,  agora  apelante,  agravou da
decisão interlocutória (fl. 154) que entendeu desnecessária a oitiva da parte
autora,  aduzindo  que  o  referido  indeferimento  fere  os  princípios  do
contraditório e da ampla defesa.

Sem  razão, contudo.

É que, cabe ao juiz, destinatário da prova
colhida  no  curso  da  instrução,  deliberar  sobre  a  necessidade  ou  não  da
produção de determinada prova, para formação do seu convencimento.

Assim,  entendendo  o  julgador,  a  quem  a
prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação
do  seu  convencimento,  não  há  óbice  ao  julgamento  antecipado  da  lide,
evitando-se,  desse  modo,  onerar  as  partes  e  retardar  a  prestação
jurisdicional.

Na  espécie,  os  elementos  probatórios
constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o
mérito  da  causa,  não  havendo  necessidade  de  oitiva  da  parte  autora  ou
produção de prova testemunhal. 

Nesta  direção,  os  seguintes  os  seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

CONFIGURA CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO  DO  JUIZ.  1."A
livre  apreciação  da  prova,  desde  que  a  decisão  seja
fundamentada,  considerada  a  lei  e  os  elementos
existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema
processual"(REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio
de  Figueiredo  Teixeira,  DJ  de  3.2.1992).  2.  É  bem
verdade  que  o  art.  435  do  CPC  autoriza  a  parte
interessada  em  obter  esclarecimentos  do  perito  e  do
assistente técnico, mediante a formulação de perguntas
sob  a  forma  de  quesitos.  Deve  ser  observado,  no
entanto, o poder atribuído ao magistrado de determinar
as  provas  necessárias  à  instrução  do  processo,
indeferindo  as  diligências  inúteis  ou  meramente
protelatórias, segundo a dicção do art. 130 do mesmo
diploma  legal.  O  art.  426  ,  do  CPC,  por  seu  turno,
também deixa claro que compete ao juiz o indeferimento
de  quesitos  impertinentes.  3.  Hipótese  em  que  o
magistrado de  primeiro grau de jurisdição considerou
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impertinentes  os  quesitos  explicativos  formulados  pela
parte  expropriada,  deixando  consignado,  na  sentença,
que  todas  as  provas  pertinentes  já  haviam  sido
produzidas. 4. O indeferimento de quesitos impertinentes
é  faculdade  atribuída  ao  julgador  durante  a  fase  de
instrução  do  processo,  não  constituindo  causa  de
nulidade da sentença.  5.  Omissis.  (REsp  811429,  STJ,
Primeira Turma, Relatora Ministra Denise Arruda,  DJ
19/04/2007, p. 236).Destaquei.

Outro:

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  ICMS.
LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. ARTS. 165 E 458, INCISO II, DO CPC .
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  ART.  130  DO  CPC.
INDEFERIMENTO  DE  PROVAS.  FACULDADE  DO
JULGADOR. I- Omissis. II – O deferimento de produção
de provas configura faculdade do julgador,  que pode
impedir  a  confecção  de  inúteis,  protelatórias  ou
desnecessárias. Na hipótese em exame,o Tribunal a quo
ressaltou  que  presentes  os  elementos  indispensáveis  à
sua convicção, não sendo necessário o auxílio de perito,
o que inviável de ser reformado na estreita via especial
em  observância  ao  óbice  sumular  nº  7  deste  STJ.
Precedentes:  AgRg  no  Ag  nº  1.010.324/SP,  Rel.  Min.
SIDNEI  BENETI,  DJe  de  15.08.2008;  AgRg no Ag nº
879.369/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 02.04.2008 e
REsp  nº  215.011/BA,Rel.  Min.  JOÃO   OTÁVIO  DE
NORONHA, DJ de 05.09.2005.. (AAREsp 1042821, STJ,
Primeira  Turma,  Relator  Ministro  Francisco  Falcão,
DJE 12/11/2008).Destaquei.

Por tais razões, nego provimento ao agravo
retido.

MÉRITO

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

O  promovido,  agora  apelante,  aduz,  nas
suas razões que, por ter havido uma cessão de crédito, passou a ser credor
dos direitos de crédito resultantes do negócio jurídico havido entre o autor, ora
apelado, e o Banco  ABN AMRO REAL.

Acerca da cessão de crédito, estatui o art.
290, do Código Civil:
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Art.  290  –  A  cessão  de  crédito  não  tem  eficácia  em
relação ao devedor, senão quando a este notificado; mas
por notificado se tem o devedor que, em escrito público
ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Do dispositivo supra tem-se que a cessão
de  crédito  somente  se  revela  eficaz  em  relação  ao  devedor  quando
regularmente  notificado  ou,  ainda,  quando  demonstrada  a  sua  inequívoca
ciência acerca da realização do ato.

Na  hipótese  dos  autos,  infere-se  que
inexiste notificação, tampouco demonstração alguma de que o ora apelado
obteve ciência da cessão ocorrida entre o fundo de investimento apelante e o
Banco ABN AMRO REAL.

A  respeito,  o  entendimento  do  Colendo
STJ:

"AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  CONTRA  A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE
CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DO
DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANOS  MORAIS.
COMPROVAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
REVISÃO  QUE  SE  ADMITE  TÃO  SOMENTE  NOS
CASOS  EM  QUE  O  VALOR  SE  APRESENTAR
IRRISÓRIO  OU  EXORBITANTE.  PRECEDENTES.
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.
1.  Nos  termos  da  jurisprudência  consolidada  nesta
Corte,  'a  cessão  de  crédito  não  vale  em  relação  ao
devedor, senão quando a ele notificada' (AgRg no REsp
n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY
ANDRIGHI,  DJe  28/2/2011).
2. O dano moral decorrente da negativação indevida do
nome  do  devedor  em  cadastros  de  maus  pagadores  é
sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária,
portanto,  a  prova  do  prejuízo.
Precedentes.  3.  O  valor  estabelecido  pelas  instâncias
ordinárias  a  título  de  indenização  por  danos  morais
pode  ser  revisto  tão  somente  nas  hipóteses  em que  a
condenação  se  revelar  irrisória  ou  exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não
se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão
fica  obstada  pelo  enunciado  da  Súmula  7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no AREsp 518.538/MS,  Rel.  Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  24/06/2014,  DJe
04/08/2014). 
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Assim, não possuindo a cessão de crédito
eficácia em relação ao promovente/apelado, forçoso reconhecer, “ipso facto”,
que inexiste relação jurídica entre este e o apelante a justificar a inclusão do
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pelo que, nessas condições,
constitui  medida  imperativa  proceder  à  sua exclusão e declarar  inexiste  a
dívida.

Com  efeito,  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  do  dever  de  indenizar  pelos  danos  morais
suportados,  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:

"DANO  MORAL  -  ação  fundada  na  manutenção
indevida  do  nome  do  autor  nos  cadastros  de
inadimplentes  mesmo  após  o  pagamento  do  débito  -
incontroversa a quitação da divida - obrigação daquele
que se  vale  da pressão exercida pela negativação dos
devedores  de  manter  atualizados  os  cadastros  de
inadimplentes  -  dano  moral  caracterizado  -  demanda
procedente  -  recurso  provido”.  (TJ/SP,  AC
91994230720088260000,  Décima  Sexta  Câmara  de
Direito Privado, Rel. Jovino de Sylos, DJe 20/09/2013).

Diante disso, patente o dever de indenizar.

No  que  toca  ao  valor  da  indenização,  o
montante fixado na sentença,  R$ 3.000,00 (três mil  reais),  se revela justo,
razoável  e  proporcional  às  circunstâncias  do  fato,  se mostrando  suficiente
para compensar a parte autora pelo 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.
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Por fim, a determinação de pagamento de
honorários de advogado no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, cumpre a norma do § 3º do art. 20, do CPC, notadamente pela
importância da causa e trabalho técnico realizado.

Desse modo, sem fundamento a proposição
do recorrente de redução da verba honorária.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, NEGO PROVIMENTO à apelação cível.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado para substituir a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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