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RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZZERRA FILHO
APELANTE : Maria do Socorro Farias de Araújo
ADVOGADO : Cristiane Travassos de Medeiros Mamede
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APELAÇÃO  CÍVEL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NA
SERASA.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  EMPRESA
DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  CONDENADA  AO
PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  FIXADA EM DOIS  MIL  REAIS.  PEDIDO
DE MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. 

-  O  valor  foi  fixado  em  quantia  ínfima  frente  a
capacidade  financeira  da  Apelada,  não  servindo
como desestímulo à prática de atitudes semelhantes
com  outros  consumidores.  Todavia,  embora  seja
necessário majorar o montante indenizatório, o valor
não pode ser muito superior ao fixado.

- O valor da verba indenizatória deve ser suficiente à
reparação dos danos, sopesadas as circunstâncias
concretas da causa e observando  os princípios da
razoabilidade e da equidade, cuidando-se para evitar
o  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.  Por  esta
razão, entendo que a indenização deve ser  fixada
em cinco mil reais. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em PROVER a Apelação, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 304.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  do  Socorro

Farias de Araújo contra a Sentença de fls. 261/264 que julgou procedente seu

pedido, arbitrando indenização por danos morais no importe de dois mil reais.
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Alega  a  Apelante,  em  seu  recurso  de  fls.  267/276,  que  a

indenização  deve  ser  majorada,  porquanto  o  valor  fixado  foi  ínfimo  e

desproporcional com o poder econômico do Apelado.

Sem Contrarrazões (fl. 293).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls. 297/298).

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  cobrança  efetuada  pelo  HIPERCARD  BANCO

MULTIPLO, decorrente da negativação do nome do Promovente, sem observar

o  acordo formulado perante  o  2º  Juizado  Especial  Cível  da  Capital,  o  que

culminou com a inclusão do mesmo na Serasa.

O Apelado, em momento algum, contestou falta de pagamento

da Autora, nem sequer apontou irregularidade no valor devido, limitou-se, em

sua Contestação, a afirmar a ausência de provas dos danos ou a inexistência

de qualquer ilícito cometido.

Nesse sentido, após compulsar os autos, não restam dúvidas

de que a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito foi

indevida, gerando, assim, dano moral in re ipsa. 

O cerne da questão é saber se o valor indenizatório foi fixado

de forma razoável e proporcional aos danos morais experimentados pela parte

Autora.

Entendo  que  o  valor  foi  fixado  em  quantia  ínfima  frente  a

capacidade financeira do Apelado, não servindo como desestímulo à prática de

atitudes  semelhantes  com  outros  consumidores.  Todavia,  embora  seja

necessário  majorar  o  montante  indenizatório,  o  valor  não  pode  ser  muito

superior ao fixado.
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O valor da verba indenizatória deve ser suficiente à reparação

dos danos, sopesadas as circunstâncias concretas da causa e observando os

princípios  da  razoabilidade  e  da  equidade,  cuidando-se  para  evitar  o

enriquecimento sem causa da vítima.

Por esta razão, entendo que a indenização deve ser fixada em

cinco mil reais.

Nesse sentido:

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NO  SERASA.
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  BANCÁRIO.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  MAJORAÇÃO  DO
QUANTUM INDENIZATORIO. APELO CONHECIDO
E PROVIDO. I. Nos casos de inscrição indevida em
cadastro  de  inadimplentes  o  dano  é  presumido,
então,  havendo  conduta  e  nexo  de  causalidade,
presume-se o dano e o dever de indenizar cristaliza-
se.  II.  Relativamente  à  mensuração  dos  danos
morais, faz-se necessário levar em consideração o
caráter punitivo-pedagógico ao causador do dano e
o compensatório àquele que o sofreu. Tal valor deve
corresponder  a um importe  moderado,  a  ponto de
não  caracterizar  o  enriquecimento  ilícito,  nem,
tampouco,  afigurar-se  insignificante,  mostrando-se
adequado a compensar efetivamente o abalo moral
sofrido pelo recorrente. III. Destarte, para que o caso
em  exame  seja  apreciado  com  observância  dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-
se que a fixação do quantum pelo Magistrado deve
ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
ser  medida  mais  adequada,  consoante
jurisprudência  desta  colenda  Câmara  Cível  IV.
Quanto aos consectários legais, ressalto que estes
podem ser  revistos  de  ofício  pelo  julgador.  Dessa
forma, os juros de mora são devidos no percentual
de 1% (um por  cento)  ao mês,  a  partir  do evento
danoso,  tendo  em  vista  que  se  trata  de
responsabilidade  extracontratual  (Súmula  nº  54  do
STJ). Já quanto à correção monetária, o dies a quo é
a data do arbitramento da reparação, em relação à
indenização pelo dano moral, nos termos da Súmula
nº 362 do STJ. V. Apelo conhecido e provido. (TJMA;
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Rec 0006992-47.2013.8.10.0040;  Ac.  159612/2015;
Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Raimundo  José
Barros  de  Sousa;  Julg.  09/02/2015;  DJEMA
12/02/2015)

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.
TELEFONIA.  AÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  DE
INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA
SPC/SERASA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM.  ADEQUAÇÃO  AO
ENTENDIMENTO  FIRMADO  NAS  TURMAS
RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. Impõe-se a
majoração do valor  fixado na sentença a titulo  de
danos morais (R$ 4.000,00), de forma a adequá-lo
ao utilizado pelas turmas recursais cíveis em casos
análogos. Indenização majorada para R$ 7.880,00.
Sentença  reformada  em  parte.  Recurso  provido.
(TJRS; RecCv 0026337-45.2014.8.21.9000; Estância
Velha;  Primeira  Turma  Recursal  Cível;  Relª  Desª
Fabiana Zilles; Julg. 24/02/2015; DJERS 27/02/2015)

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  PROVEJO  O

RECURSO APELATÓRIO para majorar  a  indenização por  danos materiais,

fixando-a  em R$ 5.000,00  (cinco  mil  reais),  além de  arbitrar  os  honorários

advocatícios em percentual incidente sobre o valor da condenação na base de

20% (vinte por cento).

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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