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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001621-49.2011.815.0391
ORIGEM : Comarca de Teixeira
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :  José  Damião  do  Carmo,  representado  por  sua  curadora
Maria do Socorro do Carmo
ADVOGADA : Núbia Soares de Lima (OAB/PB 8.711) 
APELADO : Design Criações Master.

DIREITO  DO  CONSUMIDOR – Apelação
Cível – Ação de cancelamento de ônus c/c
indenização  para  reparação  de  danos
morais  –  Sentença  –  Improcedência  –
Inscrição em cadastro restritivo de créditos
–  Débito  inexistente  –  Outras  inscrições
anteriores – Impugnação judicial – Devedor
contumaz  –  Ausência  de  configuração  -
Dano  moral  –  Caracterizado  –  Dever  de
indenizar  –  “Quantum  indenizatório”  -
Razoabilidade  e  proporcionalidade  –
Provimento.

- Configura dano moral a inscrição indevida
do consumidor nos cadastros de restrição
ao crédito.

-  Quando  comprovado  que  as  inscrições
preexistentes  foram  impugnadas
judicialmente, não é cabível a aplicação da
Súmula  385  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

-  A indenização por  dano  moral  deve  ser
fixada  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,
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dentro  da  razoabilidade,  observados  a
capacidade  patrimonial  do  ofensor  e  a
extensão  do  dano  experimentado  pelo
autor.  Ainda,  tal  importância  não  pode
ensejar  enriquecimento  ilícito  para  o
demandante,  mas  também  não  pode  ser
ínfima,  a  ponto  de  não  coibir  a  ré  de
reincidir em sua conduta.

– Considerando o dano experimentado pelo
apelante e a natureza lenitiva da reparação,
o  quantum indenizatório  fixado  em  R$
5.000,00  (cinco  mil  reais)  encontra-se
dentro  dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  dar
provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ  DAMIÃO  DO  CARMO,  representado
por sua curadora Maria do Socorro do Carmo, ingressou, perante a Comarca de
Teixeira, com ação de cancelamento de ônus c/c indenização para reparação
de danos morais em face de DESIGN CRIAÇÕES MASTER.

Na inicial,  a parte  autora narrou que teve
seu nome inscrito no cadastro dos inadimplentes em razão de negócio jurídico
que não realizou.

Diante disso, requereu, a condenação da ré
ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. 

Devidamente citado, o réu não apresentou
contestação (fl. 29).

À fl. 49, o magistrado decretou a revelia do
promovido.
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Na sentença de fls.  57/59,  o juiz  singular
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do
débito.

Irresignado,  o  promovente  apelou  (fls.
63/72) alegando, em suma, a necessidade de reforma da sentença para que o
réu seja condenado ao pagamento da indenização pelos danos morais, uma
vez  que  os  débitos  anteriores  anotados  no  cadastro  de  restrição  foram
impugnados  judicialmente  e  declarados  indevidos,  não  havendo  que  falar,
desse modo, em inclusão justa ou regular.

 Sem contrarrazões, conforme certidão à fl.
93.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 101/103).

É o que basta relatar. 

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

Cuida-se  de  ação  de  cancelamento  de
débito cumulada com indenização por danos morais proposta pelo autor, ora
apelante,  em face da empresa recorrida, na qual  aduz, em síntese, que a
inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito se deu de forma
indevida, razão pela qual pretende seu cancelamento, bem como indenização
por danos morais.

O magistrado de primeiro grau reconheceu
que o promovente não contratou de forma livre e espontânea nenhum serviço
com a promovida, sendo que entendeu que não seria cabível a indenização
por  danos  morais,  ao  fundamento  de  que  o  autor  contava  com  outras
anotações preexistentes ao débito questionado. 

Em face da referida sentença o promovente
se insurge, afirmando que o dano moral resta configurado, eis que as outras
inscrições foram impugnadas judicialmente e reconhecidas indevidas. 

O  recurso  merece  ser  provido,  pois,  no
caso em apreço, não se aplica a Súmula 385, do STJ, editada nos seguintes
termos:

Súmula  385  –  Da  anotação  irregular  em  cadastro  de
proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano
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moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito de cancelamento. 

É que, ainda que haja registro preexistente,
o autor comprovou (fls.  73/88) que discutiu judicialmente os débitos,  tendo
sido  julgados  procedentes  os  pedidos  e  transitadas  em  julgado  todas  as
ações.

Assim,  ao  contrário  do  entendimento
exposto na sentença, não há como deixar de reconhecer o direito do autor à
indenização por danos morais.

Salienta-se  que  o  caso  em  exame
enquadra-se na esfera do dano moral puro, restando incontroverso que o ato
ilícito da parte ré violou o patrimônio moral da parte autora, causando lesão à
sua imagem, ao nome e à credibilidade nas relações sociais e econômicas.

Nesse sentido:

"DANO  MORAL  -  ação  fundada  na  manutenção
indevida  do  nome  do  autor  nos  cadastros  de
inadimplentes  mesmo  após  o  pagamento  do  débito  -
incontroversa a quitação da divida - obrigação daquele
que se  vale  da pressão exercida  pela negativação dos
devedores  de  manter  atualizados  os  cadastros  de
inadimplentes  -  dano  moral  caracterizado  -  demanda
procedente  -  recurso  provido”.  (TJ/SP,  AC
91994230720088260000,  Décima  Sexta  Câmara  de
Direito Privado, Rel. Jovino de Sylos, DJe 20/09/2013).

Diante disso, patente o dever de indenizar.

Ademais,  na  quantificação da  indenização
por  dano moral,  deve o julgador,  valendo-se de seu bom senso prático e
adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Nesta  ordem  de  ideias,  impõe-se  ao
magistrado atentar quanto às condições do ofensor, do ofendido e do bem
jurídico  lesado,  assim  como  à  intensidade  e  duração  do  sofrimento  e  à
reprovação  da  conduta  do  agressor,  não  se  olvidando,  todavia,  que  o
ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor
os  prejuízos  suportados,  sem  importar  em  enriquecimento  sem  causa  da
vítima.

Em realidade, para a fixação do valor a ser
indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o
enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a
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ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu
caráter  eminentemente  pedagógico,  essencial  para  balizar  as  condutas
sociais.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA elucida
as funções da indenização por dano moral:

"O fulcro  do  conceito ressarcitório  acha-se  deslocado
para a  convergência  de  duas  forças:  caráter  punitivo
para que o causador do dano, pelo fato da condenação,
veja-se  castigado  pela  ofensa  praticada  e  o  caráter
compensatório  para  a  vítima  que  receberá  uma soma
que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal."
(Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61).

Calcado  nestes  fundamentos,  julga-se
razoável e proporcional à extensão do dano a importância de R$ 5.000,00
(cinco  mil  reais),  porquanto  dentro  dos  parâmetros  estabelecidos  por  esta
Câmara para casos análogos, sendo injustificável a redução pretendida.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados,  DOU PROVIMENTO à apelação cível  para
reformar  a  sentença  julgando  procedente  o  pedido  inicial  e,
consequentemente,  condenando  o  apelado  ao  pagamento  de  indenização
pelos danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
monetariamente pelo INPC a contar desta data, acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator

5


	GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

