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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028638-17.2010.815.2001
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Débora Machado
ADVOGADO: Ednaldo de Lima
APELADO: Banco Santander S/A
ADVOGADA: Elísia Helena Melo Martini

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO  NOME  DO  CONSUMIDOR  JUNTO  AOS
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. DESPROVIMENTO.

- O valor indenizatório tem função de pena, mas deve observar os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para não se incorrer
em enriquecimento ilícito.

-  Se  na  fixação  da  quantia  devida  a  título  de  danos  morais  o
Magistrado  observa  tais  pressupostos,  deve  ser  mantido  o  valor
determinado na sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  à
apelação.

DÉBORA  MACHADO interpôs  apelação  cível  contra  a  sentença  (f.
38/41) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Capital,  que, nos
autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER S/A,
julgou procedente o pedido exordial.
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Na sentença o Magistrado a quo reconheceu ser indevida a inscrição
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a instituição
bancária a pagar-lhe uma indenização no valor de  R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a título de danos morais. Além disso, condenou o banco promovido
ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios,  estes
fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).

Em sua apelação  (f.  55/60)  a autora alegou que foi  impedida de
realizar transações bancárias em virtude da negativação indevida de seu nome,
motivo que justifica a majoração do valor indenizatório. Com isso, requereu a
reforma da sentença para que a indenização seja majorada para, no mínimo,
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que os honorários advocatícios sejam fixados
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Sem contrarrazões, conforme certificado às f. 62v.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 69, não se manifestou
quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                            Relatora

Os autos historiam que Débora Machado, autora/apelante, teve seu
nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (f. 18/19) pelo
Banco  Santander  S/A  (réu/apelado),  com o  qual  mantinha  um contrato  de
arrendamento mercantil.

O  dano  moral  decorrente  dessa  negativação  foi  reconhecido  na
sentença e o banco réu foi condenado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de
honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais). A autora achou pouco
os valores da condenação e recorreu postulando sua majoração.

Dessa forma, a matéria devolvida por força do recurso apelatório é
apenas quanto ao valor da indenização e seus consectários legais, tornando-se
desnecessário qualquer comentário acerca da conduta do promovido ou do fato
que deu origem à negativação.

A recorrente alega que não pôde realizar a compra de um imóvel e
de  patins  por  causa  da  negativação,  mas  essa  alegação  não  se  mostra
suficiente para majorar o valor da indenização.

Para a fixação do valor indenizatório é mister analisar a gravidade
dos danos sofridos pela vítima, a repercussão do fato, bem como a condição
econômica das partes. A indenização não pode ser vultosa o suficiente para
causar  um  enriquecimento  ilícito,  nem  tão  insignificante  que  não  sirva  de
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impedimento a novas práticas ilícitas. Duas são as finalidades da indenização:
punir o agente e ressarcir a vítima pelos danos sofridos.

O artigo 944 do Código Civil prevê, em seu caput, que “a indenização
mede-se pela extensão do dano”, ou seja, para aferir-se o real valor devido a
título de indenização por dano, seja este moral ou material, deve-se atentar
para o resultado da lesão, para o dano e sua extensão.

No plano doutrinário, é cediço que:

A  indenização  por  danos  morais  deve  traduzir-se  em  montante  que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto,  em  importância  compatível  com  o  vulto  dos  interesses  em
conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim
de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do
resultado  lesivo  produzido.  Deve,  pois,  ser  quantia  economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.1 

José Raffaelli Santini ensina o seguinte sobre o tema:

Na  verdade,  inexistindo  critérios  previstos  por  lei  a  indenização  deve  ser
entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso
concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma
livre  e  consciente,  à  luz  das  provas  que  forem  produzidas.  Verificará  as
condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido
pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a
fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se
revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] Melhor fora,
evidentemente, que existisse em nossa legislação um sistema que concedesse
ao juiz uma faixa de atuação, onde se pudesse graduar a reparação de acordo
com o caso concreto. Entretanto, isso inexiste. O que prepondera, tanto na
doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano
moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.2 

A jurisprudência já sedimentou que, na fixação da indenização, é:

Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e,
ainda,  ao  porte  econômico  do  réu,  orientando-se  o  juiz  pelos  critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso.3

Ponderados todos esses pressupostos, entendo que o valor de  R$
2.000,00  (dois  mil  reais),  imposto  na  sentença, consiste  numa  quantia
adequada à reparação do dano moral sofrido pela autora/apelante e atende aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

1 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220. 
2 In Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p. 45.

3 REsp 240.441/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ
05/06/2000, p. 172.
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No mais, reputo prejudicado o pleito de majoração dos honorários
advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que resultaria em
um valor (R$ 400,00) inferior ao que foi estabelecido na sentença (R$ 700,00).

Diante dessas considerações, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTA
RELATORA  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão a Excelentíssima Doutora  LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de
2016.

                Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                 Relatora
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