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A C Ó R D Ã O

RESPONSABILIADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
DANO  IN  RE  IPSA.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÕES  DAS
EMPRESAS  PROMOVIDAS.  PRETENSÕES  DE
MINORAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  APLICAÇÃO  DE
VALOR  COMPATÍVEL  AO  DANO  SUPORTADO.
SENTENÇA  EM  CONFORMIDADE  COM  O
DIREITO  PÁTRIO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTOS.

1. Comprovada a inscrição indevida nos serviços de
proteção ao crédito, desnecessária a demonstração
da culpa da instituição financeira ou do dano sofrido
pelo autor. Aplicação da teoria do dano moral  in re
ipsa.  Indenização que se impõe.  Entendimento  do
STJ e deste Tribunal de Justiça.

2. Noutro ponto, o valor de dez mil reais  fixado a
título  de  indenização  pelo  Juízo  a  quo revela-se
proporcional ao dano sofrido, motivo pelo qual não
há necessidade de qualquer alteração. Ademais, a
quantia foi  arbitrada,  de forma solidária,  às ambas
empresas promovidas.

                            VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste
Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em negar provimento
aos recursos, nos termos do voto do relator e da certidão de fl.182 

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Banco Itaucard
S/A e Tambaí Motor e Peças LTDA,  em face da sentença de fls. 107-110,
que  julgou  procedente  o  pedido  autoral,  condenando  os   promovidos  ao
pagamento, de forma solidária, de indenização por danos morais no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários, em razão do patrono do autor,
arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total devido.

A presente ação de indenização por danos morais teve por
fundamento o fato de ex-funcionário da Tambaí  Motor,  segunda apelante,
haver a ela adquirido um veículo, sendo que financiado ao primeiro apelante,
o  Banco  Itaúcard,   pondo  o  autor  desta  demanda  como  avalista  do
fomentado contrato.

Irresignado, o primeiro apelante advoga apenas pela redução
do quantum indenizatório (f. 119-124).

Para  tando,  diz  o  apelante  não  existir  responsabilidade  do
banco  sobre  a  suposta  fraude,  tendo  em  vista  que  os  documentos
apresentados conferiam com os originais. 

O segundo apelante,  preliminarmente,  alega o cerceamento
de defesa e a nulidade da sentença, em razão de entender que a matéria
posta em exame possui natureza fática e não meramente de direito, sendo
passível de produção de prova testemunhal em audiência, além de outras
provas, não comportando julgamento antecipado da  lide. Advoga o fato de
dano moral não haver existido.

É o relatório. 

VOTO

Do recurso do primeiro promovido.

Através do presente recurso, pretende o primeiro recorrente, o
Banco Itaucard, apenas a redução do quantum indenizatório.

Razão não lhe assiste.

   É  que,  uma vez  verificada  a  existência  do  dano  moral,  a
fixação de uma indenização correspondente tem o condão de reparar a dor,
o sofrimento ou exposição indevida, que foi sofrida pela vítima, em razão da
situação constrangedora que passou.
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Maria Helena Diniz,  in “A Responsabilidade Civil  por  Dano
Moral”, publicado na “Revista Literária de Direito”, ano II, n. 9, jan/fev., 1996,
p. 9, assim nos ensina:

[…]  O  juiz  determina,  por  equidade,  levando  em  conta  as
circunstâncias  de  cada  caso,  o  quantum  da  indenização
devida,  que  deverá  corresponder  à  lesão  e  não  ser
equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação
pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação
compensatória.  Não  se  pode  negar  sua  função:  penal,
constituindo  uma  sanção  imposta  ao  ofensor;
compensatória,  sendo  uma  satisfação  que  atenue  a
ofensa  causada,  proporcionando  uma  vantagem  ao
ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida,
procurar atender as necessidades materiais ou ideais que
repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento¨.

Nesse sentido, ainda:

O dano moral puro se projeta com maior nitidez e intensidade
no  âmago  das  pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa
demonstração probatória. Desse modo, provada a ilicitude do
fato,  necessária  a  reparação.  Incumbe  ao  julgador  arbitrar
verba  indenizatória,  observando  as  peculiaridades  do  caso
concreto, bem como as condições financeiras do agente e a
situação  da  vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de
enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins por si propostos. - “a fixação do  quantum
da indenização por dano moral deve ser apta para servir
como elemento de coerção destinado a frear o ânimo do
agressor;  impedindo,  desta  forma,  a  recidiva.  ”  (rt  757/
284).  (...).  (TJPB;  AC  0041553-35.2009.815.2001;  Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças
Morais Guedes; DJPB 24/04/2014; Pág. 15). [Em destaque].

Com efeito, conforme trazido pela jurisprudência acima, para
a quantificação do valor a ser arbitrado a título de danos morais,  em que
pese  não  haver  critérios  objetivos  para  a  sua  fixação,  a  doutrina  e  a
jurisprudência observam certos parâmetros, tais como, as peculiaridades do
caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o
caráter  pedagógico  e  reparatório  da  medida,  o  que  nos  mostra  justa  a
condenação de base.

Noutra  senda,  cumpre  reconhecer  que  o  valor  de  R$
10.000,00  (dez  mil  reais),  estipulado  de  forma  solidária  aos  promovidos,
apresenta-se razoável para o caso em análise, não se mostrando irrisório ou
exorbitante,  estando em consonância com os precedentes desta Corte de
Justiça. 

Senão, vejamos:
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DIREITO  CIVIL.  DANOS  MORAIS. INSCRIÇÃO  INDEVIDA
NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DÍVIDA
QUITADA ANTES DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE
IPSA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.
REDUÇÃO  DO  MONTANTE  DA  INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDA  -  DE.  INEXISTÊNCIA  DE
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  A  inscrição  indevida  do  nome  do  consumidor  em
cadastros de restrição ao crédito gera o direito à indenização
por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos
prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da
negativação.  Claramente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) não acarretará enriquecimento ao seu beneficiário.
No entanto, também não deve ser considerado irrisório a
ponto de excluir o caráter pedagógico da medida.1

Conforme visto acima, uma vez tendo restado caracterizado
o considerável abalo emocional que teve o autor com a cobrança de dívida e
negativação indevida no Órgão de Proteção ao crédito - SERASA, não há
que se falar em se afastar a indenização bem arbitrada pela sentença.

De  modo  que,  a  sentença  não  merece  retoque  nesse
ponto, qual seja, o de minorar o valor arbitrado pelos danos morais.

Do recurso do segundo apelante

O  segundo  apelante,  a  Tambaí  Motor,  alega  que  teve
cerceado  seu  direito  de  defesa,  devendo,  pois,  ser  anulada  a  sentença,
insistindo em dizer que a matéria posta em exame possui natureza fática e
não meramente de direito, passível de produção de prova testemunhal em
audiência, além de outras provas, não comportando julgamento antecipado
da lide. 

Razão também não lhe assiste.

Ora,  in  casu,  há  de  se  considerar  o  princípio  do  livre
convencimento motivado que, em termos práticos, autoriza a livre apreciação
das  provas  pelo  julgador  (art.  3712 do  NCPC),  já  que  ele  é  o  único
destinatário da prova e como tal cumpre-lhe conduzir o processo (art. 1393

do novo CPC), inclusive, podendo, nos termos do art. 3704 do novo CPC, de
ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  determinar  as  provas  necessárias  ao

1 TJPB;  AC 001.2009.001240-0/001;  Segunda Câmara Especializada Cível;  Relatora:  Juíza  Conv. Vanda
Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 15/05/2013; Pág. 10.

2 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

3 Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: I -
assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela rápida solução do litígio; III - prevenir
ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar
as partes. 

4 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
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julgamento do mérito, o que não configura cerceamento do direito de defesa
ou mesmo flagrante violação ao contraditório.

Além do mais, o sistema processual civil não exige instrução
quando existem provas suficientes a formar o convencimento do magistrado,
especialmente porque presentes as condições para tanto,  sendo dever,  e
não faculdade, assim o julgador proceder. 

Nesse sentido cito os recentes julgados pelo Colendo STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  POSSIBILIDADE.
(…). 1.  Não  configura  cerceamento  de  defesa  o
julgamento  antecipado  da  lide,  devidamente
fundamentado,  sem  a  produção  de  provas  tidas  por
desnecessárias pelo juízo. (...)5

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A  Tambaí  motor  advoga  ainda  que  dano  moral  não  teria
ocorrido.

Extrai-se  dos  autos  que  a  parte  apelada  teve  o  seu  nome
negativado no SERASA em decorrência de cobrança inexistente patrocinada
pelas recorrentes.

É o chamado dano in re ipsa, matéria pacificada em todas as
cortes de nosso País.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO  INCAPAZ  DE  ALTERAR  O
JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.  SÚMULA
Nº  282/STF.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  DANO  IN  RE  IPSA.  DANOS  MORAIS.
VALOR.  PARÂMETROS DESTA CORTE.2821.   (…)  3.  Em
casos como o dos autos, no qual se discute a comprovação
do dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastro
de  inadimplentes,  é  firme  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de Justiça no sentido de que o dano moral  se
configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do dano
moral, que é satisfeita com a demonstração da existência
de  inscrição indevida  nos cadastros  de  inadimplentes.6

[em negrito].

E basta citar os artigos 186 e 927 do Código Civil:

5 STJ; AgRg no AREsp 294.953/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma,  publicado
em 20/06/2013.

6 STJ – AgRg no AREsp nº 42294 SP 2011/0115421-3. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento: 19/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2012.
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“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”

Quanto à matéria, ainda temos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO
ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO  DE INADIMPLENTES.  CULPA
IN  RE  IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.  SÚMULA  Nº
7/STJ.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  BASES
FÁTICAS DISTINTAS. 1. Afasta-se a alegada violação do art.
535  do  CPC  quando  o  acórdão  recorrido,  integrado  por
julgado  proferido  em  embargos  de  declaração,  dirime,  de
forma  expressa,  congruente  e  motivada,  as  questões
suscitadas nas razões recursais. 2.  Nos casos de inscrição
indevida  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito,  o  dano
extrapatrimonial  é  considerado  in  re  ipsa.  3.  Incide  a
Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no
recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos  ao  longo  da  demanda.  4.  Não  se  conhece  da
divergência  jurisprudencial  quando  os  julgados  dissidentes
tratam  de  situações  fáticas  diversas.  5.  Agravo  regimental
desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  331184  RS
2013/0116432-0,  Relator:  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  Data  de  Julgamento:  24/04/2014,  T3  -
TERCEIRA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  05/05/2014).
(grifos e destaques de agora).

TJMG -  EMENTA:  INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  -
COBRANÇA INDEVIDA - TELEFONIA MOVEL - APLICAÇÃO
DO  CDC  -  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA -  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO  -  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  Tratando-se  de  relação  de
consumo, a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC, pelo
fato do serviço, é objetiva, independente de culpa, baseando-
se  no  defeito,  dano  e  nexo  causal  entre  o  dano  ao
consumidor-vítima  e  o  defeito  do  serviço  prestado,  só  não
sendo  responsabilizado  o  fornecedor  do  serviço  quando  o
defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. O dano moral existe in re ipsa derivando do
próprio  fato  ofensivo,  de  tal  sorte  que,  provada  a
ocorrência  do  fato lesivo,  a  sequela  moral  aflora  como
presunção hominis (ou facti), que decorre das regras da
experiência  comum,  daquilo  que  ordinariamente
acontece.  A  fixação  do  quantum  indenizatório  a  título  de
danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e
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proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo
e  reparatório.  AC  10521130057222001  MG.  Relatora:
Aparecida Grossi. Jul. 12/08/2015. Órgão Julgador: Câmaras
Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 21/08/2015.

De  modo  que,  é  possível  concluir  que  a  decisão  atacada
apresenta-se  em  conformidade  com  o  entendimento  jurisprudencial
predominante  no STJ e Tribunais  Pátrios,  razão pela  qual  a  negativa  de
provimento dos apelos é medida que se impõe.

D I S P O S I T I V O

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO AOS  APELOS
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá
e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Ricardo Vital de Almeida
(relator),  Juiz  convocado para  substituir  o  Des.  José Aurélio  da  Cruz,   a
Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.   Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator
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