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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO
DE  DÉBITO  C/C  REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO  (SERASA).  CONDUTA
NEGLIGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
IRRESIGNAÇÃO.  VALOR  DA  CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

– Se de um lado, a indenização pelo dano moral não
pode ser fonte de lucro, por outro, não pode servir de
estímulo à violação de direitos personalíssimos de
outrem. Estando a sentença em conformidade com
tais paradigmas, o valor da condenação deve ser
mantido.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 120.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela GLOBAL VILLAGE

TELECOM LTDA - GVT contra a Sentença de fls. 65/66 proferida pelo Juízo da

Vara  Única  da  Comarca  de  Alagoa  Nova  que,  nos  autos  da Ação de

Desconstituição  de  Débito  c/c  Reparação  por Danos Morais ajuizada por

MARCOS  ANTÔNIO  LOPES, julgou  procedente  o  pedido  autoral,  por ter

inserido indevidamente o nome do Promovente em cadastro restrito de crédito,

condenando o Promovido a pagar o montante equivalente a 12 (doze) salários

mínimos,  correspondendo  a R$ 10.425,60 (dez mil,  quatrocentos  e  vinte  e
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cinco reais  e  sessenta  centavos), valor  este  que  deverá  ser  atualizado  e

corrigido, nos termos do INPC, a partir da data da citação.  Condenou, ainda,

em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da

condenação. 

Inconformada, a GVT interpôs recurso Apelatório, sustentando

que  não  houve  negligência,  imprudência  ou  imperícia  de  sua  parte  que

justifique  a  sua  responsabilidade  pelos  fatos  ocorridos,  motivo  pelo  qual  é

incabível qualquer pretensão indenizatória. Pugna, ao final, pelo provimento do

recurso, para que a Sentença seja totalmente reformada. Não sendo esse o

entendimento, requer a minoração do valor indenizatório  e  dos  honorários

advocatícios sucumbenciais (fls. 68/75).

Sem contrarrazões – Certidão de fl. 104v.

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  pelo  desprovimento  do

recurso (fls. 112/116).

É o relatório.

VOTO 

Extrai-se dos autos que o Autor, comerciante, teve seu nome

inserido nos órgãos de restrição ao crédito sem ter contratado com a empresa

Promovida.  Aduziu  que  sofreu  danos  morais  em  virtude  de  ter  seu  nome

negativado com duas ocorrências no Estado do Paraná, uma no valor de R$

172,29 (cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos) e outra de R$

162,87 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), ambas com

data de 02.06.2013, contratos nº 145169 PR e nº 177786 PR, ferindo sua honra

e imagem.

Requereu,  ao  final,  a  exclusão  de  seus  dados  inscritos  no

cadastro  de  restrição  ao  crédito,  declaração  de  inexigibilidade  de  débitos,

assim como reparação por danos morais sofridos.
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Pois bem. Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do agente, nexo causal e o dano, que, a meu ver, restaram devidamente

comprovados no caso em apreço.

In casu, a Recorrente não provou que a parte Autora assinou

qualquer contrato, tornando ilegal a negativação em cadastro de proteção ao

crédito.

Com propriedade, o Magistrado de primeiro grau se pronunciou

à fl. 65v:

“versa  a  hipótese  da  aplicabilidade  do  conhecido
risco  administrativo,  que  incorporou-se  em  nosso
ordenamento jurídico.
A  Pessoa  Jurídica  responde,  toda  vez  que  se
estabeleça o nexo de causalidade entre  o  ato  de
sua administração e o prejuízo sofrido por terceiros.
Não quer  se  cogitar  se  houve ou não culpa  para
concluir pelo dever de indenizar”

Dúvida não há de que a atitude da Apelante  se mostrou

decisiva para o resultado lesivo. Este teve como causa direta e imediata o ato

de cobrar ilegalmente contrato  inexistente da qual resultou a negativação do

nome do Apelado.

Responde, pois, a parte promovida, exclusivamente, pelos

danos causados que se consubstanciam na inscrição indevida do nome da

parte autora em cadastro de proteção ao crédito.

Estabelecido, assim, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe

à Apelante o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum fixado em R$ 10.425,60 (dez mil,

quatrocentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  sessenta  centavos), entendo que o

magistrado a quo mensurou com equidade e observou o caso concreto,

3



Apelação Cível nº 0000869-89.2013.815.0041

sopesando a capacidade econômica das partes, de forma a penalizar o

causador do dano, sem acarretar enriquecimento ilícito da outra parte.

O fato é que, hodiernamente, os tribunais pátrios têm

entendido que a indenização pelo dano moral, além de proporcionar ao

ofendido um bem estar psíquico compensatório pelo amargor da ofensa, deve

ainda representar uma punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a

reincidir na prática do ato ilícito. 

Se a indenização pelo dano moral não pode ser fonte de lucro,

também não pode servir de estímulo à violação de direitos personalíssimos de

outrem. Não  tendo  o  decisum se  afastado  dessas  diretrizes,  o  valor  da

indenização deve ser mantido.

Quanto  ao  pedido  de  redução  dos  honorários  advocatícios

sucumbenciais, mantenho, igualmente, a fixação constante na sentença, isto é,

20% do valor da condenação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O  APELO, mantendo  a

Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro  dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos, os Excelentíssimos Desembargadores  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino. Procurador 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,
24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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