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APELAÇÃO  CÍVEL  DO  SERASA.  AÇÃO  DE
CANCELAMENTO DE REGISTRO NOS CADASTROS
DE  INADIMPLENTES  C/C  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROVIMENTO  PARCIAL.  INSCRIÇÃO
DO  NOME  DA  CONSUMIDORA.  NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA  ENVIADA  A  ENDEREÇO  QUE  NÃO
CORRESPONDE  AO  DA AUTORA.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  SOBRE  A  CULPA  DO  ENVIO
EQUIVOCADO. ÔNUS PERTENCENTE A EMPRESA
MANTENEDORA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. ANOTAÇÃO ILÍCITA. ABALO MORAL  IN
RE IPSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Muito  embora  a  jurisprudência  dominante  adote
posicionamento no sentido de que basta que o órgão
de  proteção  ao  crédito  envie  correspondência  ao
devedor,  sendo desnecessária prova de que esta foi,
efetivamente, entregue ao destinatário, para que reste
cumprida exigência do disposto no artigo 43, § 2º, do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  é  necessária  a
comprovação  de  que  a  postagem  da
correspondência  foi  efetuada  para  o  endereço
informado pelo credor.

- No caso, como a Serasa não provou que o equívoco
foi  provocado  por  culpa  exclusiva  da  empresa  que
solicitou a inscrição, tornou prematura e contrária à lei
a  inscrição  do  nome  da  autora  nos  seus  cadastros,
restando configurada sua responsabilidade. 

-  “APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS   INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  DEVEDORA  NO
CADASTRO DE INADIMPLENTES  NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
ENVIADA A ENDEREÇO QUE  NÃO  CORRESPONDE  AO
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DA CONSUMIDORA  AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A CULPA
DO ENVIO EQUIVOCADO  INSCRIÇÃO ILÍCITA  ABALO MORAL
CONFIGURADO  RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A  observância  do  disposto  no  artigo  43,  §  2º,  do  Código  de
Defesa do Consumidor, depende, apenas, da prova da postagem
da correspondência  para  o  endereço do devedor,  fornecido  na
celebração do contrato, sendo ônus da Serasa comprovar que o
endereço da postagem corresponde ao fornecido pelo credor. 2.
No  caso,  como  a  Serasa  não  provou  que  o  equívoco  foi
provocado  por  culpa  exclusiva  da  autora  ou  da  empresa  que
solicitou a inscrição, tornou prematura e contrária à lei a inscrição
do nome da autora nos seus cadastros, restando configurada sua
responsabilidade.”  (TJPR  -  9ª  C.Cível  -  AC  -  745225-3  -
Curitiba -  Rel.: Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - J.
07.04.2011)

- “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito  a  notificação  do  devedor  antes  de  proceder  à
inscrição”. (Súmula nº 359 do STJ).

- “APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  FRAUDE  NA  UTILIZAÇÃO  DE
DADOS  DO  AUTOR.  COBRANÇA  INDEVIDA.  INSCRIÇÃO
IRREGULAR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO
MORAL PURO OU IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO DO ABALO
EXTRAPATRIMONIAL.  MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO.
ARBITRAMENTO  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL. ASTREINTES RATIFICADAS NA SENTENÇA.
VALOR  DIÁRIO  E  LIMITES  ADEQUADOS.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO  DO RECURSO.  -  Ao  coletar  os  dados,  as
empresas  que  lidam  com  crédito  devem  agir  com  a  devida
cautela,  analisando  com  atenção  e  minúcia  os  documentos
apresentados pelo  cliente.  Caso assim não proceda,  aceitando
dados incorretos ou falsos, têm elas a obrigação de reparar os
prejuízos daí decorrentes. - O lançamento indevido do nome dos
autores  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito,  bem  como  a
cobrança de dívida inexistente, provoca naturalmente agravos à
honra do atingido e prejuízos à sua pessoa, gerando a inegável
obrigação de indenizar os danos morais decorrentes. - É uníssona
a jurisprudência do STJ no sentido de que prescinde de prova o
dano moral gerado por inscrição indevida em cadastro restritivo
de  crédito.  -  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão
do  dano”(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026369220128150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 06-04-2015) (grifei)

APELO DA AUTORA. RECONHECIMENTO DOS DANOS
MATERIAIS.  RESSARCIMENTO  DOS  HONORÁRIOS

Des. José Ricardo Porto
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ADVOCATÍCIOS  CONTRATUAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  NECESSIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
SÚPLICA APELATÓRIA.

-  “RECURSO  ESPECIAL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
REPARAÇÃO  CIVIL.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PROVEDOR  DE  SERVIÇOS  DE  INTERNET.  REDE  SOCIAL
"ORKUT".  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA.  CONTROLE
EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO  E  NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL.  NECESSIDADE.  ART.  19,  §  1º,  DA  LEI  Nº
12.965/2014  (MARCO  CIVIL  DA  INTERNET).  INDICAÇÃO  DA
URL.  MONITORAMENTO  DA  REDE.  CENSURA  PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE.  RESSARCIMENTO  DOS  HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.  1.  (…)  6.  A  Segunda
Seção  do  STJ  já  se  pronunciou no sentido de ser
incabível   a   condenação   da   parte  sucumbente  aos
honorários contratuais despendidos pela vencedora.  7.
Recurso  especial  provido.”  (STJ  -  REsp  1568935/RJ,  Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016) (grifei)

-  A fixação da indenização decorrente do dano moral exige
que sejam analisadas as peculiaridades do caso concreto,
os  critérios  para  embasar  a  decisão,  devendo  sopesar
especialmente  as  condições  econômicas  e  sociais  do
ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos,
a  extensão do dano e seus efeitos,  sem esquecer  que a
indenização deve ser suficiente para reparar o dano, mas
sem ocasionar enriquecimento sem causa.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO DO SERASA
E PROVER PARCIALMENTE O APELO DA AUTORA. 

RELATÓRIO

Edilma  Ferreira  Barbosa, devidamente  qualificada  nos  autos,  moveu

“Ação Ordinária de Cancelamento de Registro Restritivo de Crédito c/c Indenização

por Danos Morais e Materiais”, contra o Serasa Experian S.A., igualmente identificado.

Des. José Ricardo Porto
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Sustenta a autora, por ocasião da inicial, que tomou conhecimento que fora

negativada  no  banco  de  dados  do  demandado,  por  suposto  débito  referente  a  uma

duplicata, no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), cuja origem informa ignorar,

uma vez que jamais manteve relação comercial  com a pessoa a quem é atribuído o

crédito, identificada por Wylton Ferna.

Alega, a demandante, que o promovido descumpriu as regras do artigo 43,

§2º, do Código de Defesa Consumeirista, que trata da prévia e obrigatória notificação do

consumidor  acerca  da  abertura  de  registro  negativo  em seu nome.  Por  esse motivo,

defende  a  ilicitude  da  inscrição,  pleiteando,  assim,  a  sua  exclusão  do  cadastro  de

inadimplentes, bem como indenização por danos morais e materiais, estes relativos aos

honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Com  o  advento  da  sentença  (fls.  50/56),  o  juízo  a  quo decidiu  pela

procedência em parte dos pedidos, determinando o cancelamento do registro negativo,

bem como condenando  o  Serasa  ao  pagamento,  a  título  de  ofensa  psíquica,  de  R$

3.000,00 (três mil reais).

Insatisfeita,  a  requerente  apelou,  fls.58/61,  buscando  a  condenação  da

empresa nos danos patrimoniais e a majoração da indenização exprapatrimonial para R$

10.000,00 (dez mil reais).

Por  sua  vez,  o  promovido  também ofertou  recurso  apelatório  (fls.70/82),

aduzindo que a correspondência foi remetida para o endereço da autora informado pelo

credor. Assim, alega que o envio do documento para o local equivocado foi  culpa de

terceiro, razão pela qual invoca a exceção constante no artigo 14, §3º, inciso II do CDC,

para afastar a sua responsabilidade no dano causado à demandante.

Defende, assim, o apelante, que restou cumprido o disposto no artigo 43,

§2º, do CDC, uma vez que ficou demonstrado o envio da correspondência à promovente

no endereço informado pelo credor, sendo este o entendimento majoritário perfilado pelo

Superior Tribunal de Justiça.

Des. José Ricardo Porto
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Ao  final,  caso  não  seja  acolhida  a  tese  acima  explicitada,  pugna  pela

redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora  às  fls.89/92  e  pelo  demandado  às

fls.101/111.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o

caso  de  ofertar  parecer,  em  virtude  da  ausência  de  interesse  público  na  demanda,

conforme cota de fls. 124/125.

É o relatório.

VOTO

De início, registro que analisarei primeiramente o recurso do Serasa, uma

vez que o julgamento do apelo interposto pela autora dependerá do resultado deste.

APELO DO SERASA 

A apelação deve ser desprovida, pelas razões a seguir delineadas.

É que a Serasa não demonstrou o cumprimento do disposto no artigo 43, §

2º,  do Código de Processo Civil,  pois não comprovou que enviou correspondência ao

endereço da autora, dando conta da inscrição do nome desta em seus cadastros.

Apesar  de  ter  juntado  documentos  que  demonstram  o  envio  de

correspondência direcionada à promovente, o endereço para o qual foi enviada é diverso

daquele indicado na inicial.

Com efeito, a petição inaugural indica a Rua Yaya de Azevedo, nº 260, Nova

Brasília, em Campina Grande, enquanto a notificação foi enviada para a Rua D Pedro I, nº

Des. José Ricardo Porto
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605, da mesma cidade (fls.40), o que torna prejudicada a presunção de recebimento da

carta pela destinatária.

Muito embora a jurisprudência dominante adote posicionamento no sentido

de que basta que o órgão de proteção ao crédito envie correspondência ao devedor,

sendo desnecessária prova de que esta foi, efetivamente, entregue ao destinatário, para

que reste cumprida exigência do disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do

Consumidor,  é necessária a comprovação de que a postagem da correspondência

foi efetuada para o endereço informado pelo devedor ao credor, no momento da

celebração do contrato.

No caso, a Serasa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o

endereço equivocado  para  o  qual  encaminhou a  carta  foi  fornecido  por  Wylton

Ferna (nome do suposto credor da duplicata, indicado na pesquisa de pendências

colacionada  às  fls.08)  ou  que  corresponderia  àquele  indicado  no  instrumento

contratual.

Em caso  análogo,  ao  ora  discutido,  já  decidiu  o  Tribunal  de  Justiça  do

Paraná:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  DEVEDORA  NO  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES   NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA  ENVIADA  A
ENDEREÇO  QUE  NÃO  CORRESPONDE  AO  DA
CONSUMIDORA   AUSÊNCIA  DE PROVAS SOBRE A CULPA
DO ENVIO EQUIVOCADO  INSCRIÇÃO ILÍCITA  ABALO MORAL
CONFIGURADO  RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A  observância  do  disposto  no  artigo  43,  §  2º,  do  Código  de
Defesa do Consumidor, depende, apenas, da prova da postagem
da correspondência  para o endereço do devedor,  fornecido na
celebração do contrato, sendo ônus da Serasa comprovar que o
endereço da postagem corresponde ao fornecido pelo credor. 2.
No  caso,  como  a  Serasa  não  provou  que  o  equívoco  foi
provocado por culpa exclusiva da autora ou da empresa que
solicitou  a  inscrição,  tornou  prematura  e  contrária  à  lei  a
inscrição do nome da autora nos seus cadastros, restando
configurada sua responsabilidade.” (TJPR - 9ª C.Cível - AC -
745225-3 - Curitiba -  Rel.: Francisco Luiz Macedo Junior -
Unânime -  - J. 07.04.2011) (grifei)

Des. José Ricardo Porto
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Veja-se que a responsabilidade da Serasa, neste caso, somente poderia ser

afastada se esta comprovasse que o envio da correspondência ao endereço equivocado,

se deu por culpa exclusiva da autora ou de Wylton Ferna.

Acerca da questão, apresento pertinente julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito
c/c danos materiais e morais.  Contrato celebrado com o banco.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação
não comprovada. Desconto indevido. Responsabilidade objetiva.
Dano  moral  configurado.  Dever  de  indenizar  caracterizado.
Quantum indenizatório. Observância a critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.  Desprovimento  do  recurso. Nos  termos  do
art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela
reparação  dos  danos  independentemente  da  existência  de
culpa e só não será responsabilizado se provar a inexistência
do defeito no serviço prestado ou a configuração da culpa
exclusiva  do  consumidor  ou  de  terceiro,  ônus  do  qual  o
apelante  não  se  desincumbiu.  Diante  da  teoria  do  risco
empresarial,  adotada  pelo  CDC,  incumbe  às  instituições
financeiras  tomar  as  precauções  devidas  para  serem  evitadas
eventuais fraudes, não podendo se beneficiar da exclusão de sua
responsabilidade  caso  ocorram,  vez  que  decorre  do  próprio
serviço  oferecido.  É  encargo  das  instituições  financeiras  a
conferência das informações pessoais e dos documentos que lhe
são apresentados no momento da contratação. A precaução deve
ser tomada principalmente pela instituição bancária que atua no
fornecimento de serviço de empréstimo consignado em folha de
pagamento  de  pensionista  de  benefício  previdenciário,  sendo
impossível  imputar  tal  ônus a quem teve seus dados pessoais
utilizados indevidamente, já que este não tem como controlar a
realização de operações financeiras com a utilização irregular do
seu  nome.  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão
do  dano  experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência
em conduta negligente. O erro material não transita em julgado e
pode ser corrigido a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos
termos do art. 463, I do CPC.” (TJPB; AC 001.2009.006349-4/001;
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB
19/10/2011; Pág. 10)  Grifo nosso.

Observa-se,  ainda,  que  também  não  há  prova  de  que  o  envio  da

correspondência  ocorreu  antes  da  inclusão  do  nome  da  autora  nos  cadastros  de

Des. José Ricardo Porto
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inadimplentes, ônus que também pertencia à promovida, nos termos do artigo 333, II, do

Código de Processo Civil. É que não há nenhum elemento capaz de demonstrar quando

ocorreu a inscrição, muito menos que o envio efetuado tenha ocorrido antes.

Portanto, como a comunicação foi  remetida para endereço diverso do da

apelada,  e  diante  da ausência  de  demonstração de culpa  exclusiva  da autora  ou do

credor,  não  há  como  afastar  a  responsabilidade  da  Serasa,  agindo  esta  em

desconformidade com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, o que evidencia

seu dever de indenizar.

A inclusão irregular de nome do consumidor nos cadastros de proteção ao

crédito configura dano moral in re ipsa, sendo este o entendimento do nosso Tribunal:  

  

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  FRAUDE  NA  UTILIZAÇÃO  DE
DADOS  DO  AUTOR.  COBRANÇA  INDEVIDA.  INSCRIÇÃO
IRREGULAR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO
MORAL PURO OU IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO DO ABALO
EXTRAPATRIMONIAL.  MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO.
ARBITRAMENTO  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL. ASTREINTES RATIFICADAS NA SENTENÇA.
VALOR  DIÁRIO  E  LIMITES  ADEQUADOS.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO  DO RECURSO.  -  Ao  coletar  os  dados,  as
empresas  que  lidam  com  crédito  devem  agir  com  a  devida
cautela,  analisando  com  atenção  e  minúcia  os  documentos
apresentados pelo  cliente.  Caso assim não proceda,  aceitando
dados incorretos ou falsos, têm elas a obrigação de reparar os
prejuízos daí decorrentes. - O lançamento indevido do nome dos
autores  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito,  bem  como  a
cobrança de dívida inexistente, provoca naturalmente agravos à
honra do atingido e prejuízos à sua pessoa, gerando a inegável
obrigação de indenizar os danos morais decorrentes. - É uníssona
a jurisprudência do STJ no sentido de que prescinde de prova o
dano moral gerado por inscrição indevida em cadastro restritivo
de  crédito.  -  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão
do  dano”(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026369220128150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 06-04-2015) (grifei)
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Por último, no que tange ao pleito de minoração do  quantum indenizatório

arbitrado, registro que deixo para apreciar a questão por ocasião da análise do apelo da

autora, haja vista ser este um dos temas por ela abordado. 

IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA DA AUTORA

Por ocasião do seu recurso, a demandante pugna pelo reconhecimento dos

danos materiais, relativos aos honorários contratuais, bem ainda pela majoração do valor

arbitrado a título de dano moral.

Analisando  o  pleito  concernente  ao  recebimento  da  verba  honorária

contratual, verifico não assistir razão à apelante, conforme explico a seguir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não

ser  cabível  o  ressarcimento  da  parcela  em  questão  pela  parte  sucumbente,  senão

vejamos:  

“RECURSO  ESPECIAL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
REPARAÇÃO  CIVIL.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PROVEDOR  DE  SERVIÇOS  DE  INTERNET.  REDE  SOCIAL
"ORKUT".  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA.  CONTROLE
EDITORIAL. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO  E  NOTIFICAÇÃO  JUDICIAL.  NECESSIDADE.
ART.  19,  §  1º,  DA  LEI  Nº  12.965/2014  (MARCO  CIVIL  DA
INTERNET).  INDICAÇÃO  DA  URL.  MONITORAMENTO  DA
REDE.  CENSURA  PRÉVIA.  IMPOSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO  DOS  HONORÁRIOS  CONTRATUAIS.  NÃO
CABIMENTO.
1.  (…) 6.  A  Segunda  Seção  do  STJ  já  se  pronunciou no
sentido  de  ser  incabível    a    condenação    da    parte
sucumbente  aos  honorários contratuais despendidos pela
vencedora.  7.  Recurso  especial  provido.”  (STJ  -  REsp
1568935/RJ,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  05/04/2016,  DJe  13/04/2016)
(grifei)

Portanto, não há como modificar o comando sentencial neste ponto.
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No tocante ao dano extrapatrimonial, analisando o decisório de base, verifico

que  a  indenização  em  comento  fora estipulada  em  R$  3.000,00  (três  mil  reais),

importância esta que deve ser majorada, pois não reflete de maneira satisfatória o abalo

sofrido pela recorrente. 

Para a fixação da compensação moral, exige-se que sejam analisadas as

peculiaridades  do  caso  concreto,  devendo  sopesar  especialmente  as  condições

econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a

extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a quantia deve ser suficiente para

reparar a ofensa, mas sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Nesse  diapasão,  analisando  o  caso  concreto,  entendo  ser  pertinente  a

majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A título elucidativo, colaciono julgado da Corte da Cidadania:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRO  RECURSO:  OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  TRANSFERÊNCIA  DE  REGISTRO  DE  VEÍCULO.
SÚMULA 284/STF.  DANO MORAL.  PEDIDO DE MAJORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.  REVISÃO QUE SE ADMITE
TÃO  SOMENTE  NOS  CASOS  EM  QUE  O  VALOR   SE
APRESENTAR   IRRISÓRIO   OU  EXORBITANTE.  AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO: PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
1.   A   ausência   de  indicação  do  dispositivo  de  lei  federal
supostamente   violado   ou   a   que   se   tenha  atribuído
interpretação  divergente   impede   a   abertura  da  instância
especial,  nos termos da Súmula   284  do  Supremo  Tribunal
Federal,  aplicável,  por  analogia,  neste  Tribunal.2.   O
entendimento  deste  Sodalício é pacífico no sentido de que o
valor   estabelecido   pelas   instâncias  ordinárias  a  título  de
indenização por danos morais pode ser revisto 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.Isso,  porque  o valor da indenização
por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não  é  irrisório  ou  desproporcional  às  peculiaridades   do
caso  concreto,  em que o dano moral decorreu da omissão
do  recorrido em promover a transferência do veículo, o que
ensejou  a  inscrição  do  recorrente  nos  cadastros  de
inadimplentes.3.  A  interposição  de  dois  recursos pela  mesma
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parte e contra a mesma decisão  impede  o  conhecimento  do
segundo   recurso,  haja  vista  a  preclusão   consumativa   e   o
princípio   da   unirrecorribilidade  das  decisões.4.   (...)A (STJ  -
AgRg  no  AREsp  869.536/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/03/2016,  DJe  13/04/2016)
(grifei)

Com essas  considerações,  DESPROVEJO O APELO  DO SERASA.  Ato

contínuo,  PROVEJO  PARCIALMENTE  A  APELAÇÃO  DA  AUTORA, apenas  para

majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se

os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes, 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 maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

               J/05
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