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APELAÇÃO  CÍVEL. INDENIZAÇÃO.  CONTRATO
CELEBRADO  MEDIANTE  FRAUDE.  RESTRIÇÃO
CADASTRAL. DANO MORAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL. DEVOLUÇÃO DO TEMA TÃO SOMENTE NO
TOCANTE  À  EXTENSÃO  ECONÔMICA  DA
PRESTAÇÃO  INDENIZATÓRIA.  QUANTUM QUE
ATENDE  AOS  CRITÉRIOS  REPRESSIVO,
PREVENTIVO,  COMPENSATÓRIO  E  PEDAGÓGICO.
MAJORAÇÃO  QUE  NÃO  DESENCADEIA
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA  DA  VÍTIMA.
ELEMENTOS  PARA  AUMENTO  DA  PRESTAÇÃO
NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

As peculiaridades do caso concreto e a intensidade da
lesão provocada, considerando a repercussão social da
notícia,  impõem  a  manutenção  da  prestação
indenizatória, por ser condizente com os postulados da
repressão, prevenção, compensação e fins pedagógicos,
sem  ocasionar  enriquecimento  injustificado  para  a
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vítima.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade,  em negar provimento ao
apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por  Wilma Barbosa da
Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande nos autos da ação de indenização por danos morais por
ela ajuizada em face da TNL PCS S/A.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido por entender
que a restrição cadastral decorreu de contrato celebrado mediante fraude.
Considerando os aspectos pedagógico, repreensivo e da impossibilidade de
enriquecimento  ilícito  da  demandante,  condenou  a  ré  ao  pagamento  de
indenização  no  importe  de  R$  3.000,00  (cinco  mil  reais)  devidamente
corrigida.

A recorrente  assevera  que  o  uso  indevido  dos  seus
documentos  pessoais  permitiu  o  ajuizamento  de  outras  demandas
indenizatórias,  citando  que  o  Juízo  da  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina  Grande  condenou  a  ESPLANADA  BRASIL  S/A,  Processo  n°
0026351-32.2013.815.0011, ao pagamento da indenização no importe de R$
6.000,00 (seis mil reais).

Afirma que faz jus à percepção de prestação compatível
com a violação da honra, motivo pelo qual pede o provimento do apelo para
condenar  a  apelada  ao  pagamento  de  indenização  no  importe  de  R$
6.000,000 (seis mil reais).

Intimada, f. 267, a recorrida deixa transcorrer em aberto
o prazo da resposta, conforme certidão de f. 268.
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Cota ministerial sem manifestação de mérito, f. 274/276.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora

O Juízo  a quo condenou a promovida, ora apelada, ao
pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) ante a
restrição cadastral do nome da autora decorrente de contrato celebrado com
a demandada por terceiro.

Insurge-se  a  autora,  ora  recorrente,  aduzindo  que  a
quantia arbitrada a título de indenização está destoante da prestação fixada
no Processo nº  0026351-32.2013.815.0011, que tramitou na 5ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina  Grande,  e  envolve  circunstâncias  semelhantes  em
relação as que foram ponderadas nos autos.

Sustenta também que o “quantum” indenizatório deve
ser arbitrado de forma justa para reparar a lesão extrapatrimonial.

Os critérios utilizados para a fixação da prestação em
discussão, consoante orientação doutrinária e jurisprudencial  pertinente à
matéria  sub examine,  impõem ao magistrado arbitrá-la  de  acordo com as
peculiaridades do caso concreto, e as condições financeiras do agente e a
situação  da  vítima,  de  modo que não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins a que se
propõe. 

Assim, no intuito de se perquirir o valor do dano moral
é necessário que considere as condições pessoais dos envolvidos, a fim de
que não se transponham os limites da igualdade que regem as relações de
direito, evitando, por conseguinte, um prêmio indevido ao ofendido, por ir
muito além da recompensa ao desconforto, passando ao desagrado ou aos
efeitos do gravame suportado pela vítima.
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Neste norte, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o
arbitramento  seja  feito  com  moderação,  proporcionalmente  ao
grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao
porte  da  empresa  recorrida,  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.1

Nesse cenário, vislumbro que o  quantum indenizatório
fixado na sentença no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) não viola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por ter o Órgão judicial
de primeira instância preponderado não só as condições socioeconômicas
das partes, a dívida no importe de R$ 625,00 (seiscentos e vinte cinco reais),
como também o grau da culpa e a dimensão do dano.

Outrossim, a extensão da indenização oscila de um caso
concreto  para  outro,  considerando  que  as  circunstâncias  fáticas,  embora
semelhantes, não são idênticas, e esses elementos autorizam o arbitramento
da prestação indene de forma diversa.

Dessarte, diante da peculiaridade do caso concreto e da
intensidade da lesão provocada, mantenho a prestação indenizatória nos R$
3.000,00, por compreender que é a extensão condizente com os postulados
da repressão,  prevenção,  compensação e fins pedagógicos,  sem ocasionar
enriquecimento injustificado para a vítima.

 Em  face  do  exposto  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo incólume o capítulo da sentença recorrida.

 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de
abril  de  2018, o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo

1 Resp 135.202-0-SP, 4 T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19-5-1998.
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Henriques de Sá e Benevides. Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcus
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A
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