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Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes)
Apelante : João Estanislau
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Apelado : MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMETOS – NÃO PADRONIZADO
Advogado : Leonardo de Aguiar Bandeira

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME
EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS.  INSURGÊNCIA QUANTO
AO  VALOR  ARBITRADO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
INDENIZAÇÃO  QUE  NÃO  SE  MOSTRA ADEQUADA
AO  CASO  CONCRETO.  CARÁTER  PEDAGÓGICO.
PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  MAJORAÇÃO  DO
QUANTUM.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 20
DO CPC . PROVIMENTO DO APELO.

-  Incumbe  ao  julgador  arbitrar  verba  indenizatória,
observando as peculiaridades do caso concreto, bem como
as condições financeiras do agente e a situação da vítima,
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de  modo  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco seja  inexpressivo a ponto de não atender aos
fins por si propostos.

- “A fixação do  quantum da indenização por dano moral
deve  ser  apta  para  servir  como  elemento  de  coerção
destinado a frear o ânimo do agressor; impedindo, desta
forma, a recidiva.” (RT 757/ 284).

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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento  à
Apelação Cível. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Estanislau,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pilões (fls.
176/179) que – nos autos da  ação de indenização por danos morais,  por ele
ajuizada  em desfavor  de  MERIDIANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM
DIREITOS  CREDITÓRIOS  MULTISEGMETOS  –  NÃO  PADRONIZADO,
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com fulcro nas razões de fato e de direito já elencadas,
princípios de direito atinentes à espécie, art. 5º, inciso da Constituição
Federal; art. 186 do Código Civil e art. 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90,
JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO  para  condenar  o  promovido  a
pagar uma indenização por dano moral no importe de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais) à autora, corrigida monetariamente e com juros de
mora a partir desta decisão.

Sem custas ou honorários, a teor do art. 54 da Lei 9.099/95.
( … ) ”
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Em razões recursais, fls. 181/188, o apelante sustenta que o
valor  de  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais)  fixado  na  sentença  não  deve
prosperar, por não representar efetivamente uma justa reparação pelos danos
suportados em decorrência da negativação indevida (reconhecida no decisum),
nem uma medida inibitória contra a instituição.

Pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  a
sentença seja reformada para majorar o valor da condenação em dano moral, no
montante sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), “além de arbitrar os honorários
em percentual incidente sobre o valor da condenação”, ao argumento de ser caso de
fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 20, § 3º, CPC.

Contrarrazões (fls. 195/198), pelo desprovimento.

Cota ministerial sem manifestação meritória, fls. 211/2012.

É o relatório. 

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Relator.

Depreende-se  dos  autos  que  na  decisão  recorrida  foi
reconhecido  o  ilícito  praticado  pela  instituição  financeira,  consistente  na
negativação indevida do nome do autor, tendo juízo a quo fixado a indenização
por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem condenar a parte
vencida a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao promovido em razão
“do art. 54 da Lei 9.099/95.”.

O objeto do presente recurso é a majoração do  quantum
indenizatório e o arbitramento dos honorários em percentual incidente sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, CPC.

Cediço que a indenização por danos morais possui caráter
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dúplice:  satisfativo e  punitivo.  Em outras  palavras,  paga-se,  em pecúnia,  ao
ofendido  uma satisfação  atenuadora  do  dissabor  suportado  (evidentemente,
não haverá uma equivalência aritmética entre o valor indenizatório e a dano
sofrido)  e,  ao  mesmo  tempo,  castiga-se  o  ofensor,  causador  do  dano,
desestimulando a reiteração de sua prática lesiva.

No caso dos autos, restou induvidosa a inscrição indevida
do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, fato que provoca violação
de sua integridade moral, ensejando dever de indenizar.

Nessa  trilha  de  raciocínio,  para  a  fixação  da  quantia
indenizatória moral, os critérios utilizados devem estar de acordo com a melhor
orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  pertinente  à  matéria  sub  examine,
consoante a qual incumbe ao julgador arbitrar, observando as peculiaridades do
caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da
vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,  tampouco  seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins por si propostos.

Com efeito, não se pode deixar de sopesar, no momento da
quantificação do dano moral, as condições sócio econômicas do ofendido e do
ofensor, sob pena de serem estipuladas indenizações afastadas da realidade das
partes e que podem vir a não se concretizar, pelo simples fato de ser possível
condenar-se  o  causador  do  dano  em  valor  muito  maior  do  que  poderia
suportar. 

Contudo,  na  hipótese,  trata-se  de  uma  instituição
financeira de fundo de investimentos creditórios que atua no mercado nacional
e o valor arbitrado em 1º grau não se mostra adequado ao caso concreto, tendo
em vista que tratar-se de um agricultor,  não alfabetizado que,  sem dúvidas,
ficou impossibilitado de auferir créditos de outras instituições, motivos pelos
quais, o  quantum  reparatório de R$ 1.500,00 (sentença de 1º Grau) merece ser
majorado  para  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  de  modo a  atender  o  binômio
proporcionalidade/razoabilidade, o que não enseja lucro à vítima, mas objetiva
fazer com que a entidade recorrida não volte a praticar o ilícito objeto dos autos.
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Assim, necessária a majoração do quantum, a fim de que o
“castigo  pecuniário”  sirva  de  fato  como  desestímulo  para  ilícitos  futuros,
considerando o caráter pedagógico da indenização. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA
CONTRATUAL PARCIAL DE TRATAMENTO MÉDICO. COBRANÇA
INDEVIDA DA TOTALIDADE DAS SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  DANOS  MORAIS  PRESENTES.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  O  dano  moral  fixado,  revela  um
caráter eminentemente pedagógico, com o fim específico de combater
a impunidade,  desestimular a reincidência, proteger a sociedade e
compensar, ao menos minimamente, a vítima do ato ilícito. (TJPB;
AC 001.2010.022329-4/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 19/02/2013; Pág. 7)

INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL E  MATERIAL.  PLANO  DE
SAÚDE.  DEMORA  NA  RESPOSTA  DE  AUTORIZAÇÃO  DE
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  DE  URGÊNCIA.  OMISSÃO.  ATO
ILÍCITO.  ART.  186,  CC.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  MAJORAÇÃO.  Previsto
contratualmente a cobertura de procedimento cirúrgico, e havendo ato
ilícito omissivo do plano de saúde em autorizar a sua realização de
urgência, para retirada de tumor, resta caracterizado o dano moral. O
quantum  indenizatório  deve  estar  pautado  nos  princípios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  de  forma  a  prevenir  que  o
agente  causador  volte  a  praticar  o  ato  ilícito,  desde  que  não
caracterize  enriquecimento  sem justa  causa  à  vítima.  (TJMT;  APL
124918/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha; Julg. 10/04/2013; DJMT 03/05/2013; Pág. 226) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
DANOS MORAIS.  PLANO DE SAÚDE.  CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98. DANOS MORAIS.
QUANTUM. MAJORAÇÃO. 1- É abusiva a cláusula contratual inserta
no item 12.1 que nega a colocação de prótese e/ou órtese, quando este é
imprescindível ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo
plano de saúde, independentemente da origem nacional ou importada.
2.  Ademais,  na  intelecção  da cláusula  11.3  extrai-se  a permissão da
utilização  de  próteses  e/ou  órtese  em  procedimentos  considerados
especiais  e  cuja  necessidade  esteja  relacionada  à  continuidade  da
assistência  prestada  em  internação  hospitalar.  3.  É  permitida  a
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aplicação do Código de Defesa do Consumidor em conjunto com a Lei
nº 9.656/98, visto que os contratos de planos de saúde são classificados
como  de  trato  sucessivo  e  sendo,  portanto,  automaticamente
renováveis. 4. A jurisprudência do STJ e desta corte vem reconhecendo
o  direito  ao  ressarcimento  dos  danos  morais  advindos  da  injusta
recusa de cobertura de material importado, necessário à segurança e
eficácia  de  cirurgia,  pois  tal  fato  agrava  a  situação  de  aflição
psicológica  e  de  angústia  do  segurado.  5.  Deve  ser  majorada  a
indenização por danos morais quando incondizentes com os critérios
norteadores  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Apelos
conhecidos.  Primeiro  apelo  desprovido.  Segundo  apelo  provido.
(TJGO;  AC  0340878-60.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Terceira  Câmara
Cível; Rel. Des. Stenka Isaac Neto; DJGO 14/05/2013) 

Deste modo, levando em consideração a extensão do dano,
bem  como  as  circunstâncias  do  fato,  sua  repercussão  e  as  condições  sócio-
econômicas da vítima e do ofensor,  majoro o importe para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

O presente caso enquadra-se na hipótese do § 3º do art. 20
do  CPC.  Assim,  também  deve  ser  provido  o  pleito  de  arbitramento  dos
honorários em percentual incidente sobre o valor da condenação. Nesse norte,
compreendo  que  o  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação  se  mostra  plausível  com  a  matéria  em  discussão  e  com  as
peculiaridades deste processo (ajuizado em 14/01/2011).

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO CÍVEL para  majorar  o  quantum indenizatório  moral  para  R$
5.000,00 (cinco mil reais) e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no
dia  09  de  dezembro  de  2014,  conforme certidão  de  julgamento  de  f.  221,  o
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Participaram  do  julgamento,  além  deste
relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado com jurisdição
limitada para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o
Exmo.  Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Doriel
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Veloso Gouveia, Procurador de Justiça

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 10 de dezembro de
2014. 

Marcos Coelho de Salles
Juiz Convocado/Relator
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