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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  RECIBO  APRESENTADO  PELA
EMPRESA. COMPARAÇÃO DA RUBRICA DO AUTOR
NA CTPS  E  NO  INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO
EM RELAÇÃO AO DOCUMENTO DE COMPRA DE
MERCADORIAS.  RECONHECIMENTO  DE
DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS. FRAUDE
OCASIONADA  POR  TERCEIRO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  INOBSERVÂNCIA DO
DEVER  DE  PRUDÊNCIA.  RESPONSABILIDADE
CIVIL CONFIGURADA.  INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CONDUTA
ILÍCITA.  PREJUÍZO  EXTRAPATRIMONIAL
DEMONSTRADO.  DEVER  DE  RESSARCIR.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- A responsabilidade do prestador dos serviços configura-se
independentemente  da  ocorrência  de  culpa,  bastando  a
demonstração de conduta, nexo e dano, nos moldes do artigo
14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

-  Da análise  dos  autos,  verifico  que  o magistrado de  base
incorreu  em  equívoco  ao  determinar  a  improcedência  do
pleito,  afirmando  que  o  autor  não  apresentou  documentos
pessoais com sua assinatura, para fins de confrontação com a
que se encontra presente no recibo de fls. 53, acompanhado
da peça contestatória. Não obstante, há a presença de rubricas
do promovente, dispostas tanto no instrumento procuratório
quanto na carteira de trabalho, respectivamente, às fls. 15 e
19, sendo suficiente proceder a um exame das grafias, para
reconhecer a sua divergência com a firma apresentada à
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fl. 53.

- No caso em debate, é inconteste a verossimilhança das alegações
delineadas  na  exordial,  consubstanciadas  no  fato  de  inexistir
qualquer indício de que o demandante tenha efetuado compras no
Estado de Goiás, até porque, na data da compra das mercadorias
junto à empresa, o recorrente encontrava-se exercendo a função de
soldador no Município de Campina Grande. 

- A recorrida deve pautar-se das devidas precauções para evitar que
pessoas,  munidas  de  documentos  falsificados  e/ou  furtados,
realizem qualquer operação com os mesmos.

- O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de o dano
moral ser presumido nos casos de indevida inserção de pessoa nos
órgãos  supramencionados,  ou  seja,  não  há  necessidade  de
comprovar  a repercussão de seus  efeitos,  sendo suficiente  que o
ofendido  prove  ter  a  referida  conduta  se  procedido  de  forma
irregular,  o  que  restou  comprovado  na  conjectura  em  epígrafe,
gerando, assim, o dever de reparação. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Leonildo da Silva, devidamente qualificado nos autos, ajuizou Ação de Indenização
por Danos Morais em face da A Fortaleza (J D de Aguiar Carvalho), igualmente identificada,
objetivando a declaração de ilicitude do contrato de compra e venda firmado junto à promovida e
exclusão do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

O magistrado de base julgou improcedente a pretensão autoral às fls. 68/70-v, sob o
fundamento  de  que  a  promovida  comprovou  a  existência  de  débito,  não  tendo  o  autor  se
manifestado, no momento oportuno, quanto à produção de provas, bem assim trazido documentos
pessoais contendo a sua rubrica. 

Apelação Cível manejada pelo promovente às fls. 73/89. Alega, em síntese, que o
documento apresentado pela empresa, à fl. 53, mostra-se eivado de vício por conter  assinatura que
não é a do autor, atestando suposta compra de mercadorias junto à demandada em seu nome. Afirma
que exerce a função de soldador, com vínculo formal em sua CTPS, no Município de Campina
Grande, e que, na data do ocorrido, estava exercendo o seu labor (fls. 21), sem nunca ter ido ao
Estado de Goiás, local correspondente ao fato delineado.

Defende, ainda, a culpa da promovida ao efetuar a venda de produtos sem considerar
como obrigatória a vista de documento de identificação do cliente.
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Diante do contexto fático acima descrito, pugna pela condenação da demandada ao
pagamento de indenização por danos morais em virtude da inscrição indevida no SPC/SERASA.

Contrarrazões ao apelo apresentadas e encartadas às fls. 104/110.

Parecer Ministerial  às fls. 116/117, opinando pelo prosseguimento do feito ante a
ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório. 

VOTO

Conforme visto no relatório, o apelante almeja a reforma da sentença que afastou a
sua pretensão. Para tanto, repisa que a empresa demandada praticou ato ilícito ao cadastrar o nome
daquele nos órgãos de restrição ao crédito, razão esta que enseja o pagamento de indenização por
danos morais decorrentes da negativação.

Em se  tratando  de  responsabilidade  civil,  cumpre  perquirir  a  ocorrência  de  seus
requisitos  ensejadores,  que  geram,  por  conseguinte,  o  dever  de  ressarcimento.  Nesse  sentido,
dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.”

 
Assim, para que se reconheça o cabimento de reparação, mostra-se necessário aferir

o ato antijurídico que constitua dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o abalo. 

Esclareço,  por  oportuno  e  necessário,  que  a  relação  jurídica  estabelecida  é,
irrefutavelmente, de consumo, protegida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, ex vi
dos arts. 2º e 3º. 

A hipótese dos autos se subsume às disposições previstas no art. 14 do diploma legal
consumerista (fato do serviço), que estabelecem a responsabilidade do prestador de serviços pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos, independentemente de culpa. 

O dispositivo supracitado assim disciplina, em seu caput, a matéria correspondente à
responsabilidade do fornecedor de serviços:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua  fruição  e
riscos.” 

Diante desse contexto,  denoto  que a  responsabilidade  do fornecedor  configura-se
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independentemente da ocorrência de culpa, bastando a demonstração de conduta, nexo e dano.

Nessa  ordem de  ideias,  caberia  ao  solicitado,  pretenso  credor,  acostar  aos  autos
documento  comprobatório  da  legitimidade  na  cobrança  do  débito  e,  via  de  consequência,  na
inscrição do nome do requerente nos órgãos de restrição creditícios.

Ocorre que,  da análise dos autos,  verifico que o magistrado de base incorreu em
equívoco  ao  determinar  a  improcedência  do  pleito,  afirmando  que  o  autor  não  apresentou
documentos pessoais com sua assinatura, para fins de confrontação com a que se encontra presente
no recibo de fls. 53, acompanhado da peça contestatória. 

Não obstante, há a presença de rubricas do recorrente, dispostas tanto no instrumento
procuratório  quanto  na  carteira  de  trabalho,  respectivamente,  às  fls.  15  e  19,  sendo  suficiente
proceder a um exame das grafias, para reconhecer a sua divergência com a firma apresentada à fl.
53.

Ora, no caso em debate, é inconteste a verossimilhança das alegações delineadas na
exordial, consubstanciadas no fato de inexistir qualquer indício de que o demandante tenha efetuado
compras no Estado de Goiás, até porque, na data referente à venda das mercadorias junto à empresa,
aquele encontrava-se exercendo a função de soldador no Município de Campina Grande. 

Outrossim, não pode a recorrida se eximir de eventuais falhas na prestação dos seus
serviços, tampouco repassá-las a quem experimentou o prejuízo. Ela deve pautar-se das devidas
precauções para evitar que pessoas, munidas de documentos falsificados e/ou furtados, realizem
qualquer operação com os mesmos. 

Nessa linha de raciocínio,  é o posicionamento firmado pelos Tribunais de Justiça
Gaúcho e Mineiro, em recentíssimos julgados, senão vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
dano  moral.  Fraude  na  contratação.  Súmula  nº  479  do  STJ.  As
instituições  financeiras  respondem objetivamente  pelos  danos  gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias. Inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes.  O  cadastro  indevido  e  equivocado  do  nome  da  parte
autora  em  banco  de  dados  de  inadimplentes  acarreta  o  dever  de
indenizar o dano moral suportado pela parte. Dano moral presumido.
Falta de cometimento e prudência por parte da requerida, deixando de
buscar o mínimo de cautela a fim de evitar ser fonte de erro ou de dano.
Majoração da verba indenizatória fixada em sentença quanto ao dano
moral.  O  valor  da  indenização  pelo  dano  moral  deve  ser  fixado
considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu
comportamento,  devendo  se  levar  em  conta  o  caráter  punitivo  da
medida, a condição social  e econômica do lesado e a repercussão do
dano.  Manutenção da  verba  honorária.  Apelo  não provido  e  recurso
adesivo  provido.”  (TJRS;  AC  0283188-04.2017.8.21.7000;  Nonoai;
Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 14/12/2017;
DJERS 19/12/2017).
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“APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DECLARATÓRIA INEXISTENCIA
DE  DEBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
CULPA  EXCLUSIVA  DE  TERCEIRO.  FRAUDE.  EXCLUDENTE
NÃO  APLICÁVEL.  DEVER  DE  REPARAR.  CONFIGURADO.
NEGATIVAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  QUANTUM.
MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.  A inscrição
indevida  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito  enseja  o  direito  à
declaração de inexigibilidade do débito, além de constituir-se em ilícito
capaz de ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização
por  danos  morais.  O  fornecedor  de  produtos  e  serviços  responde
objetivamente pelos  danos decorrentes  da falha no serviço,  devendo
ressarcir  o  ofendido.  O  banco  responde  pelos  danos  decorrentes  de
fraudes  em  operações  bancárias  praticadas  por  terceiros,  não  se
admitindo  a  excludente  de  responsabilidade,  porquanto  se  trata  de
fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do
empreendimento (Súmula nº 479 do STJ). O valor da indenização tem
como objetivo  compensar  uma lesão que  não se  mede  pelos  padrões
monetários,  devendo ser  levadas em conta as  peculiaridades de cada
caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a
gravidade  da  lesão  assim  como  também  deve  procurar  penalizar  o
responsável,  buscando  a  sua  conscientização,  a  fim  de  evitar  novas
práticas lesivas. Na fixação do quantum devido a título de danos morais,
o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem
perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa
possível  e,  por  outro,  ela não pode tornar-se  fonte  de lucro.  (TJMG;
APCV  1.0394.10.012442-6/001;  Relª  Desª  Mariângela  Meyer;  Julg.
29/08/2017; DJEMG 08/09/2017) – Grifos nossos.

Por outro lado, o entendimento jurisprudencial  é categórico no sentido de o dano
moral ser presumido nos casos de indevida inserção de pessoa nos órgãos de proteção ao crédito, ou
seja,  não  há  necessidade  de  comprovar  a  repercussão  de  seus  efeitos,  sendo  suficiente  que  o
ofendido prove ter a referida conduta se procedido de forma irregular, o que restou comprovado na
conjectura em epígrafe, gerando, assim, o dever de reparação. 

A dor acarretada pelo fato de ter  o nome no SPC e SERASA dispensa prova de
prejuízos  concretos,  ante  o  constrangimento  causado  pelo  cadastramento  sem  causa  nessas
entidades  e  os  infortúnios  disso  decorrentes.  Neste  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à
necessidade  de  ressarcimento  pecuniário  correspondente  ao  constrangimento  suportado  pelo
promovente.

Acerca da questão, colaciono recentes julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  FURTO  DE
DOCUMENTOS  - BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA  POLICIAL  E
COMUNICADO  AO  BANCO  -  COMPRA  COM  CARTÃO  DE
CRÉDITO  -  INCLUSÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  -  Operação  efetuada  sem  a  devida
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precaução por parte da empresa - Caracterização da NEGLIGÊNCIA -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO -
OBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  -  DESPROVIMENTO  DO  APELO. -  A
instituição bancária é responsável pelos delitos cometidos por terceiros,
nos termos da Súmula 479 do STJ1. Assim, não se verifica a incidência
de exclusão de sua responsabilidade, devendo ser absorvida pelo banco,
como risco inerente ao sistema, uma vez que a instituição financeira é
objetivamente responsável, nos termos da referida Súmula, em especial
em virtude da conduta adotada pela autora de efetuar registro policial e
comunicar  ao  banco  o  acontecido.  VISTOS,  RELATADOS  E
DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima  identificados.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00618453620128152001,  3ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES , j. em 04-10-2016) – Destaquei!

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  E  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  RELAÇÃO
CONSUMERISTA.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTOS
REALIZADOS  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
REPASSE PELA FONTE PAGADORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
MORAL  EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM OS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  A  instituição
financeira,  na  condição  de  fornecedora  de  serviços,  responde
objetivamente pelos danos causados à parte, em virtude da deficiência
na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa
do Consumidor.  -  Demonstrado nos autos,  que o nome do autor foi
inserido  nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito,  em  razão  de  um
empréstimo,  cujo  valor  das  parcelas  vinha  sendo  devidamente
descontado em sua folha de pagamento, é imperioso reconhecer a falha
na prestação do serviço e, por consequência, a inexistência do débito e
o dever de indenizar.  - É vedado à instituição financeira, transferir ao
servidor a responsabilidade pelo ato do poder público, em não repassar
as  parcelas  descontadas  do  vencimento  do  demandante.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00108304720138150011,  4ª
Câmara Especializada  Cível,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO
DA NOBREGA COUTINHO , j. em 26-01-2016). Grifos nossos.

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO
DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA
DA  DÍVIDA.  PRESTAÇÃO  DEFEITUOSA  DO  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. NEXO CAUSAL
EVIDENCIADO.  CARACTERIZAÇÃO  DO  ATO  ILÍCITO.  DANO
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MORAL  IN  RE  IPSA.  DEVER  DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO
DE  ACORDO  COM  A EXTENSÃO  DO  DANO.  OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO. 1. Consoante dispõe o art. 14, do Código de Defesa
do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente
da  existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2. Segundo
o  entendimento  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
inscrição  indevida  do  nome  consumidor  em  órgão  de  restrição  ao
crédito caracteriza, por si só, dano moral, cuja ocorrência prescinde de
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re
ipsa.  3.  Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido  pelas  instâncias  ordinárias  a  título  de  indenização  por
danos  morais  pode  ser  revisto  tão-somente  nas  hipóteses  em  que  a
condenação  revelar-se  irrisória  ou  exorbitante.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00013711820118150261,  2ª
Câmara Especializada Cível,  Relator  DESA MARIA DAS NEVES DO
EGITO D FERREIRA , j. em 19-04-2016). Grifos nossos.

Com efeito, verifica-se, claramente, que, em decorrência de uma falha na prestação
do serviço pela A Fortaleza ( J D de Aguiar Carvalho), o requerente foi efetivamente vítima de uma
fraude, vendo-se indevidamente cobrado por determinada compra da qual sequer foi minimamente
beneficiado.

No mais, a negativação, por si só, é suficiente para gerar o dever de indenizar por
danos  morais,  eis  que  implica  abalo  da  credibilidade  perante  credores,  sendo  desnecessária  a
comprovação do prejuízo psíquico sofrido, o qual é presumido. É o denominado dano in re ipsa, ou
seja, prescindível de outras provas.

Em assim sendo,  restando comprovada a  conduta  ilícita  e  comissiva,  bem como
demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido prejuízo de cunho extrapatrimonial sofrido
pelo recorrente, existente o abalo sofrido e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nesse sentido, trago à baila precedente desta Corte:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO POR   DANOS
MORAIS.    FRAUDE    NA  CONTRATAÇÃO      DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.   INSCRIÇÃO   INDEVIDA   EM
CADASTRO DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL  IN
RE   IPSA.    DEVER    DE   INDENIZAR.MANTER   VALOR.
MANUNTENÇÃO   DA SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO AO
APELO. A indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros
restritivos  de  crédito  acarreta  dano  moral  indenizável.  Trata-se  do
chamado dano moral in re ipsa.   Montante   indenizatório  deve   ser
mantido  considerando  o  equívoco  da  Ré,  o  aborrecimento  e  os
transtornos  sofridos  pelo  Demandante,  além  do  caráter   punitivo-
compensatório da reparação.   "O relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível,    improcedente,   prejudicado   ou   em
confronto   com   súmula   ou   com   jurisprudência dominante   do
respectivo   tribunal,   do   Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
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Superior." (Art. 557,CPC)” (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00008882520128150011,Relator  DES LEANDRO DOS SANTOS,  j.
em 13-01-2016). Grifo nosso.

Por fim, quanto à quantificação do importe referente ao prejuízo extrapatrimonial,
faz-se imperioso tecer algumas considerações.

 O dano moral é a lesão a bens personalíssimos, integrantes da personalidade, dentre
outros, a integridade psicológica, de sorte a causar dor, sofrimento e desconforto.

Quanto ao valor, na falta de parâmetros objetivos definidos para a sua fixação, tem-se
solidificado o entendimento no sentido de que não deve ser de tal ordem que se convole em fator de
enriquecimento, nem tão ínfimo que possa aviltar a reparação, perdendo sua finalidade.

Em outras palavras, a reparação decorrente do abalo psíquico sofrido deve sempre
ser fixada de forma a atender  o duplo propósito  do instituto,  qual seja,  desestimular,  de forma
pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido
os meios de compensar a dor e os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de
lucro indevido. 

No cômputo correspondente à compensação em debate, o Julgador deve levar em
conta, além da extensão do malefício e da posição social e econômica das partes, o fato de que a
indenização não pode ser ínfima, a ponto de nada representar para o ofensor, nem mesmo dissuadi-
lo de outro igual atentado, tampouco ser elevada a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa
do ofendido. 

Logo, tenho que o montante de 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se condizente com
a  prognose  dos  autos,  pois  as  provas  produzidas  solidificam  o  intelecto  de  que  o  apelante
experimentou constrangimento, desconforto e desequilíbrio emocional pela negativação indevida,
ultrapassando o limite do mero aborrecimento inerente ao cotidiano.

Com base  nessas  considerações,  PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
APELATÓRIO,  para  declarar  a  inexistência  de  débito  junto  à  “A Fortaleza  (J  D  de  Aguiar
Carvalho)”, com a devida exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito, além de
condenar a empresa promovida ao  pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil  reais),  com juros  de  mora  de 1% ao mês  desde  a  data  do  evento  danoso
(Súmula  n.  54/STJ:  "Os  juros  moratórios  fluem  a  partir  do  evento  danoso,  em  caso  de
responsabilidade  extracontratual)  e  correção  monetária  pelo  INPC,  a  partir  deste  julgamento
(Súmula nº 362, do STJ).

Em virtude da modificação do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a
parte recorrida arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no importe de R$
1.300,00 (mil e trezentos reais), incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil de 2015.

É como voto.      

Desembargador José Ricardo Porto
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Apelação Cível nº 0008791-77.2013.815.0011

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
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, 27 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

                                                                                              J/16

Desembargador José Ricardo Porto
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