
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015063-39.2010.815.2001 — 9ª Vara Cível da Capital
RELATOR           : João Batista Barbosa, juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
APELANTE         : Murilo da Conceição Cunha Wanzeler 
ADVOGADO       : Amanda Luna Torres (OAB/PB 15.400)
APELADO           : Claro S/A
ADVOGADO       : Cícero Pereira de Lacerda (OAB/PB 15.401)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  INSCRIÇÃO INDEVIDA
NOS  CADASTROS  DE  RESTRIÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR.  NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
 
O dano moral  tem por  objetivo  representar  para  a  vítima uma satisfação
moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,  também,  desestimular  o
ofensor  da  prática  futura  de  atos  semelhantes,  deste  modo,  o  quantum
indenizatório  deve  ser  fixado  analisando-se  a  repercussão  dos  fatos,
amparando-se nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Murilo da Conceição Cunha
Wanzeler  em face da sentença de fls. 170/174, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital,
nos autos da Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida
pelo apelante em desfavor da Claro S/A. 

Na sentença, o Juízo a quo,  julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar inexistente o débito de R$ 3.131,35, determinar a emissão de nova fatura para pagamento
do salo remanescente, abatendo-se o valor consignado em Juízo. Condenou, ainda, a promovida ao
pagamento de uma indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativos aos danos
morais corrigidos monetariamente e juros de mora a contar da data da sentença. 
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Por  fim,  condenou  a  promovida  em  custas  e  honorários  advocatícios
sucumbenciais, estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o promovente moveu recurso de apelação insurgindo-se contra
o valor do quantum indenizatório relativo aos danos morais, afirmando ser este desproporcional à
ofensa gerada, pelo que pugna pela sua majoração. (fls. 176/179)

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 213/222).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.
230/231, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.  

VOTO

Cuida-se  de  ação  de  obrigação  de  fazer  cumulada  com  danos  morais,
decorrente da negativação indevida do promovente realizada pela empresa de telefonia promovida. 

O  Juízo  a  quo julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  nos  termos  do
relatório supra.

A  irresignação  do  promovente  ora  apelante  resume-se  ao  quantum
indenizatório, pelo que pugna pela sua majoração.

Pois bem, a despeito dos argumentos do apelante,  não merece reforma a
sentença.

Em casos semelhantes já entendeu este corte doméstica pela possibilidade
de  revisão  do  quantum  indenizatório  por  danos  morais  no  caso  em  que  este  for  irrisório  ou
excessivo. 

O dano moral tem o objetivo de representar para a vítima uma satisfação
moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também, desestimular o ofensor da prática futura
de atos semelhantes. Entendo que, ao arbitrar a indenização, deve-se levar em consideração o nível
sócio-econômico das partes, assim como, o animus da ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a
repercussão dos fatos.

E nesse sentido, não há, na legislação pátria, critérios para se aferir o valor
monetário exato de uma indenização em virtude de danos morais. Sendo assim, o julgador, ao fixar
o valor do montante indenizatório, deve se guiar pelos critérios da prudência e moderação, visando,
sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito da vítima e desestimular a indústria das indenizações,
bem como que a reparação se torne insuficiente.

As palavras de  Humberto Theodoro Júnior são deveras significativas no
que pertine aos critérios utilizados para a  fixação do valor da indenização decorrente de danos
morais:

“O problema haverá  de  ser  solucionado dentro  do  princípio  do prudente  arbítrio  do
julgador,  sem  parâmetros  apriorísticos  e  à  luz  das  peculiaridades  de  cada  caso,
principalmente em função do nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão.” ( in RT 662/9).  
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No caso dos autos, verifica-se que o  valor arbitrado pelo Juízo  a quo não
destoa daqueles considerados por esta corte como suficiente, proporcional e razoável para indenizar
a vítima de negativação indevida. Veja-se:

APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  CONSUMIDOR.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  DÍVIDA  PAGA  EM  DUPLICIDADE.  DESCONTO  NO
CONTRACHEQUE  E  PAGAMENTO  ATRAVÉS  DE  BOLETO  BANCÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  COBRANÇA  INDEVIDA.  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DO
PROMOVENTE  NO  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
IRREGULARIDADE.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBSERVÂNCIA  A  CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS  RECURSOS.  A
instituição ré, no desenvolver de sua atividade econômica, deve resguardar-se de modo que
não  venha  causar  prejuízos  a  outrem.  Nesse  contexto,  cabia  à  entidade  financeira
desenvolver seu mister de forma responsável, procedendo de maneira diligente em seus
negócios, a fim de evitar a ocorrência de equívocos como o descrito. O contexto probatório
dos autos autoriza inferir pela configuração do dano moral, pois a ação da recorrente
constituiu  violação  ao  estado  íntimo  do  autor.  O  quantum  fixado  na  sentença  (R$
3.000,00. Três mil reais) mostra-se razoável, enquadrando-se nos padrões estabelecidos
nesta Corte, razão pela qual é necessária a sua manutenção, vez que tal valor não importa
incremento patrimonial da vítima, mas busca a minoração da repercussão negativa do fato
e  um desestímulo  à  reincidência  pelo  agente.  (TJPB;  APL 0049243-47.2011.815.2001;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 24/10/2016)

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO CÍVEL.  CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM  GARANTIA  PARA  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.  BUSCA  E
APREENSÃO  DO  BEM.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  SALDO  DEVEDOR  APÓS  A
ALIENAÇÃO  DO  VEÍCULO.  INEXIGIBILIDADE  DO  DÉBITO  ANO-  TADO  EM
NOME  DO  AUTOR  EM  BANCOS  DE  DADOS  DE  ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
QUANTUM  FIXADO  ATENDENDO  AOS  PRINCÍPIOS  DA RAZOABILDIADE  E
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira deve indenizar o consumidor
por danos morais se procede a inscrição de seu patronímico junto ao banco de dados de
órgão  de  proteção  ao  crédito  após  a  busca  e  apreensão  do  veículo  alienado
fiduciariamente,  sem provar a existência de saldo devedor que justifique a inclusão da
negativação. 2. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser
levados  em  consideração  o  grau  de  lesividade  da  conduta  ofensiva  e  a  capacidade
econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte
inexpressiva para o causador do dano.  No caso, mantém-se o valor da indenização por
dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPB;
APL 0001037-48.2010.815.0251; Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José
Aurélio da Cruz; DJPB 08/07/2016; Pág. 19) 

AÇÃO  DECLARATÓRIA C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  SERVIÇO  DE  TELEFONIA.  CANCELAMENTO  DE  LINHA
TELEFÔNICA.  COBRANÇAS  REFERENTES  A  PERÍODO  POSTERIOR.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  APELAÇÃO.  COBRANÇAS  EFETUADAS  APÓS  O  CANCELAMENTO.
UTILIZAÇÃO  DO  SERVIÇO  NÃO  COMPROVADA.  AUSÊNCIA DE  PROVA DA
LEGALIDADE  DO  DÉBITO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA
NEGATIVA PELOS AUTORES. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
DOS DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS  PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS
FRACIONÁRIOS DESTE TJPB. ATENDIMENTO DO BINÔMIO REPARATÓRIO E
PUNITIVO.  DESPROVIMENTO DO APELO.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  1.
Ante a falta de comprovação da existência de débitos inadimplidos ou de qualquer outro
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fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  dos  promoventes,  não  há  como
legitimar as cobranças e a consequente negativação de seus nomes por tais dívidas. 2. “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” (tjpb; AC 0009002-89.2008.815.0011; quarta câmara
especializada cível; Rel. Des. João alves da Silva; djpb 18/08/2015; pág. 22). (TJPB; APL
0000017-26.2013.815.0151; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital
de Almeida; DJPB 15/06/2016; Pág. 11) (Nesse caso a indenização fixada pelo Juízo a
quo e mantida por esta corte foi de R$ 4.000,00, semelhante ao dos autos)

Sendo assim, no caso concreto, vislumbra-se que o quantum indenizatório
equivalente  a  R$ 4.000,00 (quatro  mil  reais) –  fixados  na  sentença  ora  guerreada  – afigura-se
suficiente  para  compensar  o  apelante  pelos  danos  morais  sofridos,  bem como para  dissuadir  o
apelado à prática de atos da mesma natureza, não merecendo, pois, majoração.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desembargadora  Maria  das
Graças  Morais  Guedes  –  Presidente.  Presentes  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João Batista
Barbosa (Juiz de direito com jurisdição limitada, convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015063-39.2010.815.2001 — 9ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Murilo da Conceição
Cunha Wanzeler  em face da sentença de fls. 170/174, proferida pelo Juízo da 9ª Vara
Cível  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  obrigação  de  fazer  cumulada  com
indenização por danos morais movida pelo apelante em desfavor da Claro S/A. 

Na sentença, o Juízo a quo,  julgou parcialmente procedente o
pedido para declarar inexistente o débito de R$ 3.131,35, determinar a emissão de nova
fatura para pagamento do salo remanescente, abatendo-se o valor consignado em Juízo.
Condenou,  ainda,  a  promovida  ao  pagamento  de  uma  indenização  no  valor  de  R$
4.000,00 (quatro mil  reais),  relativos  aos  danos morais corrigidos  monetariamente e
juros de mora a contar da data da sentença. 

Por  fim,  condenou  a  promovida  em  custas  e  honorários
advocatícios sucumbenciais, estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação.

Irresignado,  o  promovente  moveu  recurso  de  apelação
insurgindo-se  contra  o  valor  do  quantum  indenizatório  relativo  aos  danos  morais,
afirmando ser este desproporcional à ofensa gerada, pelo que pugna pela sua majoração.
(fls. 176/179)

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 213/222).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls. 230/231, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.  

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de julho de 2017.

João Batista Barbosa 
Relator – Juiz convocado
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