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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 0019355-38.2008.815.2001
ORIGEM : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : Celso Marcon
APELADO : Adjailson Lopes da Silva
ADVOGADA          : Josefa Celi Nunes da Costa.

DIREITO  DO  CONSUMIDOR – Apelação
Cível  –  Ação  de  indenização  por  danos
morais  e  materiais  –  Sentença  –
Procedência  –  Inscrição  em  cadastro
restritivo  de  créditos  –  Negativação
indevida  -  Dano  moral  –  Caracterizado  –
Dever  de  indenizar  –  Responsabilidade
objetiva do banco –  Pleito de minoração do
“quantum” indenizatório – Descabimento –
Recurso desprovido.

- A instituição financeira, relativamente aos
serviços que presta,  deve ser enquadrada
como fornecedora de serviços, sujeitando-
se,  portanto,  aos consectários  inerentes à
responsabilização  independentemente  de
dolo ou culpa.

-  Fornecedores  em  geral  respondem  pela
chamada  Teoria  do  Risco  Profissional,
segundo a qual no exercício das atividades
empresariais, a disponibilização de produtos
ou  serviços  aos  consumidores  obriga  a
suportar os danos causados como inerentes
aos  riscos  de  suas  condutas,
independentemente  da  aferição  do
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elemento subjetivo para a caracterização da
responsabilidade civil.

− O  abalo  de  crédito  causado  pela
inscrição e manutenção indevida do nome
nos cadastros restritivos de crédito,  por  si
só, gera e comprova o dano moral sofrido
pela parte lesada.

- A manutenção do nome do devedor nos
cadastros  restritivos  de  crédito,  mesmo
após  a  quitação  da  dívida,  enseja  a
condenação  do  credor  ao  pagamento  de
indenização por danos morais.

-  A  indenização por  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.

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
provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de fl. 97.

R E L A T Ó R I O

ADJAILSON LOPES DA SILVA,  ingressou,
perante a 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, com “ação de indenização por
danos morais e materiais” em face de BANCO ITAUCARD S/A.

Na  inicial,  a  parte  autora  narrou  que
mesmo após aderir a acordo para pagamento de sua dívida e estando em dia
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com o pagamento das parcelas, o banco réu inseriu seus dados no cadastro
dos inadimplentes.

Diante disso, requereu condenação da ré
ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. 

Juntou documentos às fls. 05/11.

Contestação às fls. 27/31.

Na sentença de fls.  61/63,  o  juiz  singular
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),  acrescida de juros de mora, bem como em
honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

Irresignado, o promovido apelou alegando,
em suma, que a inclusão do nome do autor no SPC e SERASA se deu por
causa da sua inadimplência, requerendo, com essas considerações a reforma
total da sentença ou a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões às fls. 86/87.

O feito não foi  encaminhado ao Ministério
Público por não se enquadrar nas hipóteses previstas pelo art. 82, do Código
de Processo Civil, e não haver previsão na lei de recursos (lei n. 8.038/90).

É o que basta relatar. 

V O T O

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

Quanto  ao  mérito  da  apelação  cível
interposta pelo   Banco Itaucard S/A,  tem-se que o ponto central  posto em
discussão cinge-se à verificação da existência ou não de responsabilidade
civil do réu pelo alegado dano moral sofrido pela parte autora, em decorrência
da  manutenção  do  seu  nome  no  banco  de  dados  do  cadastro  de
inadimplentes após parcelamento da dívida.

Do  exame  dos  autos,  verifica-se da
documentação junta às fls. 08/11, que o apelado teve seu nome inscrito no
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cadastro  dos  inadimplentes,  mesmo  após  ter  aderido  ao  acordo  para
pagamento do seu cartão de crédito e estando adimplidas todas as parcelas.

Assim, ainda que o apontamento tenha sido
procedido  de  modo  regular,  sua  manutenção  por  lapso  temporal  muito
superior ao devido afetou os direitos da personalidade do autor, ora apelado,
o que, como se sabe, é suficiente para acarretar prejuízo moral indenizável.

Logo,  tem-se  que  a  manutenção  da
negativação  do  nome  do  recorrido  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.

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.

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  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
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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$ 4.000,00 (quatro mil reais), se enquadra nos
parâmetros fixados nesta Câmara para casos semelhantes, sendo, inclusive,
o hodiernamente adotado, uma vez que, a princípio, 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 o
banco réu aja de forma mais diligente e respeitosa.

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

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,  com juridição
plena,  para substituir  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  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 14 de abril de 2015.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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