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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INADIMPLEMENTO.  DEVOLUÇÃO  DO  BEM
FINANCIADO.  RÉU QUE NÃO DEMONSTROU O
CUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO
A  RESPEITO  DA  APURAÇÃO  DO  SALDO
DEVEDOR.  POSTERIOR  INCLUSÃO  DO  NOME
DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANOS MORAIS  IN RE IPSA.  PROVIMENTO DO
APELO.

– Tendo o consumidor, que se fez inadimplente,
celebrado  acordo  com a  financeira  e  entregado  o
veículo  para  ser  vendido,  competia  ao  credor
cientificar  regularmente  o  devedor  acerca  da
persistência  de  saldo  devedor,  constituindo-o em
mora.  A negativação procedida sem tal cuidado se
revela  indevida,  ensejando  reparação  do  dano
moral. No mais, deve ser removida até a constituição
regular em mora.

– Considerando  a  gravidade  do  ato  ilícito
praticado contra o Autor, o potencial econômico da
ofensora(reconhecida instituição bancária), o caráter
punitivo-compensatório  da  indenização  e  os
parâmetros  adotados  em  casos  semelhantes,
entendo que deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER o Recurso Apelatório, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.109. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Enoque  Veras

Ribeiro, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara

Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande que julgou improcedente o pedido

formulado na Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Moral proposta em face

do Banco Panamericano S/A.

Nas razões da Apelação, o  Promovido  pretende  a  reforma

integral da sentença, repisando seus argumentos iniciais acerca do dano moral

pela indevida negativação frente a órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões apresentadas às fls. 84/90.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito.

(fls.97/99).

É o relatório. 

VOTO

Trata-se de Ação de Inexistência de Débito com Indenização

por Danos Morais em que a parte autora afirma que foi vítima de negativação

indevida frente a órgãos de proteção ao crédito.

Com  efeito,  é  inconteste  que  o  Apelante  acordou  com  a

instituição  financeira  a  devolução  amigável  do  veículo  para  saldar  a  dívida

pendente do contrato de financiamento antes entabulado. 

No documento de fl.19 (“Termo de Entrega Amigável”), houve

previsão de que, caso o preço alcançado com a venda extrajudicial do bem

fosse insuficiente para quitar o débito, o Autor teria de pagar a diferença em
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aberto. Portanto, estava o demandante ciente da possibilidade de resultar saldo

devedor depois da venda do bem alienado.

Percebe-se,  porém,  que  deixou  o  credor  de  prestar  a

comunicação devida ao consumidor a respeito do saldo apurado com a venda

do veículo. Havia a imperiosa necessidade do requerido apresentar o cálculo

do saldo remanescente ao Autor, informando-o do valor da venda do veículo, o

que não demonstrou ter feito. 

Ademais, mostra-se contraditória a anotação e os argumentos

tecidos na defesa quanto ao valor devido do remanescente, tendo em vista que

a quantia negativada foi de R$17.257,88 (dezessete mil, duzentos e cinquenta

e sete reais e oitenta e oito centavos) e o montante que o Demandado afirma

restar da divida é de R$5.695,09 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais

e nove centavos).

Com  isso,  resulta  indevida  a  anotação  negativa  de  fl.21,

relativamente a débito que não sabia de sua existência, precisamente porque

não demonstrado que houve a comunicação ao autor da diferença resultante

da venda do bem. 

Assim,  não  tendo  o  requerido  cumprido  o  dever  de

comunicação  a  que  se  obrigou,  configurados  os  danos  morais  in  re  ipsa

decorrentes  da  indevida  inscrição  do  nome  do  Autor  em  cadastro  de

devedores. 

Com relação ao valor da indenização, é certo que a reparação

por  danos  morais  tem  caráter  pedagógico,  devendo-se  observar  a

proporcionalidade  e  a  razoabilidade  na  fixação  dos  valores,  atendidas  as

condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. 

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito

praticado  contra  o  Autor,  o  potencial  econômico  da  ofensora  (reconhecida

instituição  bancária),  o  caráter  punitivo-compensatório  da  indenização  e  os
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parâmetros adotados em casos semelhantes, entendo que deve ser fixado em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto ao débito, tenho que posteriormente deverá ser

objeto  de  encontro  de  contas  entre  as  partes  e  notificação  formal  ao

consumidor,  com  explicitação  de  sua  composição  (principal  e  encargos),

devendo, por ora, a negativação aplicada ser removida, para ser renovadas

após a regular constituição do devedor em mora. 

Por  tais  razões,  PROVEJO  O  APELO,  para  fixar  o  valor

indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção

monetária, a partir da data de publicação deste Acórdão e juros de 1%

(um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Vanda  Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para
substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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