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AGRAVO  RETIDO.  TUTELA  ANTECIPADA
CONCEDIDA PARA EXCLUIR  O  NOME  DO
AUTOR  DOS  ÓRGÃOS  RESTRITIVOS  DE
CRÉDITO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
CONTRATAÇÃO.  PROVA  DE  FATO
NEGATIVO  E  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.
FUNDADO  RECEIO  DE  DANO
IRREPARÁVEL.  POSSIBILIDADE  DE
RESTRIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE BENS DE
CONSUMO  ELEMENTARES  À
SOBREVIVÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 273
DO CPC ATENDIDOS. PRECEDENTES DESTA
CORTE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

− Analisando  o  contexto  dos  autos,
especificamente  no  que  tange  à exclusão  de
negativação do  seu  nome,  vê-se  que  o  autor,  neste
aspecto,  trouxe  à  baila  argumentos  jurídicos
suficientes  para  manter  a  decisão  agravada,
porquanto,  por  não  ser  possível  a  prova  do  fato
negativo  e  tratando-se  de  relação  de  consumo,
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razoável emprestar verossimilhança à sua alegação de
que nunca celebrou contrato de financiamento, o que
foi  confirmado,  inclusive,  durante  o  trâmite
processual  por  ausência  de  juntada  da  avença  pelo
promovido.  Por  isso,  não  há  que  se  falar  em
cerceamento de defesa.

− Na  hipótese  em  análise,  é  indubitável  que  a
continuidade da negativação do nome do promovente
poderia  acarretar  prejuízos  imensuráveis  a  seu
patrimônio  jurídico,  posto  que,  hodiernamente,
diversas  atividades  negociais  estão  adstritas  à
inexistência de restrições junto aos órgãos de proteção
ao crédito.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  NÃO
FIRMADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CABIMENTO.  CABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES.  ÔNUS  QUE  COMPETIA  À  RÉ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA
AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.   VEDAÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  INDEVIDO.  REDUÇÃO
OU  MAJORAÇÃO  INDEVIDOS.  MONTANTE
ARBITRADO  DE  FORMA  RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO  DO  DECRETO  JUDICIAL.
DESPROVIMENTO DOS APELOS.

− No momento do julgamento da demanda, uma
vez observada estar a hipótese enquadrada no art. 6º,
inciso  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
pode o julgador aplicar a inversão do ônus da prova,
como meio de facilitar a defesa do consumidor.

− Por ser  negativo o fato controvertido na  lide,
cabia à ré, a teor do art. 14, §3º, do CDC, comprovar
a celebração de contrato com o autor, para legitimar a
cobrança do débito e, via de consequência, a inclusão
do nome deste nos cadastros restritivos de crédito. 

− A inclusão indevida em órgão de proteção ao
crédito, por si só,  configura o dano moral in re ipsa,
eis  que  implica  abalo  da  credibilidade  perante
credores, sendo desnecessária a comprovação do dano
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moral sofrido, o qual é presumido.

− Para  fixação  do  valor  devido  a  título  de
reparação  moral,  o  magistrado  deve  se  guiar  pelo
binômio  compensação/punição.  O  valor  tende  a
refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um
lucro  fácil  ao  lesado.  Por  outro  lado,  deve  ter
envergadura  para  servir  de punição ao  causador  do
dano, sobretudo como fator de desestímulo de novas
condutas  do  gênero,  tomando-lhe  como  base  a
capacidade  financeira.  É  dizer:  deve  conservar  o
caráter pedagógico, sem se revestir de enriquecimento
irrazoável da vítima.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento ao  agravo retido e negar provimento aos apelos,
nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela Aymorè Crédito,
Financiamento  e  Investimento  S/A e  José  Vieira  de  Sousa,  desafiando
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital,  nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por
Danos Morais manejada por José Vieira de Sousa.

Na  peça  inaugural,  o  autor  alegou,  em  suma,  que  nunca
celebrou  contrato  de  financiamento  com a  empresa  promovida,  porém seu
nome foi negativado, conforme documentos acostados.

Ao  final,  pugnou  pela  exclusão  do  seu  nome  dos  órgãos
restritivos  de  crédito,  a  declaração  de  inexistência  da  dívida  originada  do
contrato  nº  0200184758 e a  condenação ao pagamento  de  indenização por
danos morais.

Juntou procuração e documentos (fls. 16/31).

Tutela antecipada concedida (fls. 33/34).

Devidamente  citado,  o  promovido  apresentou  contestação
(fls.38/52), defendendo a existência de contrato de financiamento com o autor
e a ausência de danos morais por ter agido no exercício regular de um direito.
Ainda asseverou que, em caso de condenação, o valor arbitrado a título de
danos  extrapatrimoniais  deve  observar  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade e os juros de mora devem incidir a partir da sentença.

Agravo  retido  manejado pelo  Banco  promovido  (fls.  69/74),
sustentando  que  foi  vítima  de  fraude,  de  modo  que  resta  afastada  a  sua
responsabilidade e incabível o pedido de exclusão do nome do autor do rol dos
inadimplentes. Também aduziu que houve o cerceamento de defesa.
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Réplica impugnatória (fls. 95/99).

Contraminuta ao Agravo Retido (fls. 100/103).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram,  oportunidade  na  qual  o  juiz  deferiu  o  pedido  de  produção  de
prova pericial grafotécnica formulado pelo promovido e determinou a juntada
do contrato (fls. 107).

Embora devidamente intimada na audiência, a parte ré deixou
transcorrer o prazo in albis sem apresentação da avença (fls. 107-veros).

Decidindo a querela, o Magistrado de base julgou procedente o
pleito  autoral,  consignando  os  seguintes  termos  na  parte  dispositiva  (fls.
108/113):

“ISTO  POSTO,  de  acordo  com  a  documentação
acostada  e  às  normas  e  princípios  aplicáveis  ao
direito,  ACOLHER  O  PEDIDO  INICIAL,  para
tornando definitiva a tutela antecipada deferida às
fls.  33/35,  bem  como  declarar  a  inexistência  do
débito que originou a inscrição conforme narrado na
inicial, condenando, ainda, o BANCO SANTANDER
S/A  a pagar ao promovente, a título de indenização
por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS),  com juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a
partir desta decisão”. (fls. 113).

Inconformada  a instituição financeira interpôs Apelação Cível
(fls.  115/132),  sustentando  que  os  fatos  narrados  na  inicial  não  ensejam
indenização, por não caracterizar ofensa à honra e dignidade da pessoa, mas
apenas mero aborrecimento. Afirma que foi vítima de fraude, de modo que
incabível a indenização por danos morais. 

Defende  a  inaplicabilidade  da  responsabilidade  objetiva  e  a
redução do quantum indenizatório, por ter sido arbitrado em valor excessivo.

Requer,  ao fim, o conhecimento do agravo retido e que  seja
reformada a sentença a quo, para julgar improcedente o pedido indenizatório
ou para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Também  irresignado,  o  autor  aviou  Recurso  Apelatório  (fls.
134/142),  defendendo  a  majoração  da  quantia  dos  danos  morais  para  R$
15.000,00,  em  virtude  da  inobservância  dos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

O demandado ofertou contrarrazões de fls. 144/157, pleiteando
pelo desprovimento do recurso.

Ausência  de  resposta  ao  apelo  por  parte  do  promovente,
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consoante certidão de fls. 169-verso.

O  Ministério  Público  (fls.  172),  em  parecer  da  lavra  da
eminente  Procuradora  de  Justiça,  Tatjana  M.  N.  Lemos,  opinou  pelo
prosseguimento do feito sem manifestação no mérito.

É o relatório.

VOTO.

Do agravo retido 

Considerando que o promovido pleiteou a apreciação do agravo
retido nas razões do recurso apelatório (fls. 132), forçoso seu conhecimento
por esta Corte de Justiça.

Em sede de Agravo Retido, aduz a instituição financeira que foi
vítima  de  fraude,  de  modo  que  resta  afastada  a  sua  responsabilidade  e
incabível o pedido de exclusão do nome do autor do rol dos inadimplentes.
Também aduziu que houve o cerceamento de defesa. Finalmente, pugna pela
reforma da decisão que concedeu os efeitos da tutela antecipada.

É cediço que para o deferimento da tutela de emergência, faz-se
mister  a  presença  dos  elementos  preconizados pelo art.  273 do Código de
Ritos,   quais sejam: verossimilhança de suas alegações,  fundado receio de
dano irreparável  e caracterizado o abuso de  direito de defesa,  ou,  ainda,  o
manifesto propósito protelatório do réu.

Analisando o contexto dos autos, especificamente no que tange
à exclusão de  negativação do seu  nome,  vê-se  que  o  autor,  neste  aspecto,
trouxe  à  baila  argumentos  jurídicos  suficientes  para  manter  a  decisão
agravada, porquanto, por não ser possível a prova do fato negativo e tratando-
se de relação de consumo, razoável emprestar verossimilhança à sua alegação
de  que  nunca  celebrou  contrato  de  financiamento,  o  que  foi  confirmado,
inclusive, durante o trâmite processual por ausência de juntada da avença pelo
promovido. Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mesmo norte, entendo assente o requisito do fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, a respeito do qual Daniel Amorim
Assumpção Neves (In Manual de Direito Processual Civil, Método, 2010, pág.
1073) assevera que “apesar das diferenças nas nomenclaturas, periculum in
mora e fundado receio de dano representam exatamente o mesmo fenômeno:
o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva funcionando como
inimigo da efetividade dessa tutela”.

Na hipótese em análise,  é indubitável que a  continuidade da
negativação do nome do promovente poderia acarretar prejuízos imensuráveis
a  seu  patrimônio  jurídico,  posto  que,  hodiernamente,  diversas  atividades
negociais  estão  adstritas  à  inexistência  de  restrições  junto  aos  órgãos  de
proteção ao crédito.
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Sobre o assunto, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INSCRIÇÃO  NO
CADASTRO  DE  MAUS  PAGADORES.  DÉBITO
ORIGINÁRIO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO,  NÃO
SOLICITADO  E  NÃO  USADO.
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO E USO.
EXCLUSÃO DA NEGATTVAÇÃO POR AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO. - Dívida cobrada, por suposta
fraude cometida por terceiro, afigura-se, à primeira
vista,  abusiva,  não  havendo  justa  causa  para  a
manutenção  do  nome  da  autora  no  rol  dos  maus
pagadores”.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00120110063326001  –  1ª  Câmara  Cível  -  Relator
Ricardo Vital de Almeida - j. em 08-03-2012) 

Dito isso, ante o preenchimento do requisitos autorizadores da
tutela antecipada, deve ser mantida a decisão combatida, com a consequente,
negativa de provimento ao recurso em análise.

Das apelações  cíveis:

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, os apelos interpostos devem ser conhecidos.

 
Examinarei  as  irresignações  em  conjunto,  tendo  em  vista  o

entrelaçamento das matérias.

Colhe dos autos que o autor afirmou a ausência de celebração
de  contrato  de  financiamento  com  o  banco  promovido  e  a  existência  de
inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, pugnado, ao final, pela
declaração  de  inexistência  da  dívida,  exclusão  do  seu  nome  do  rol  dos
inadimplentes e indenização por danos morais.

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Neste 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.” 
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Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Tratando-se,  ademais,  de  relação de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade civil objetiva, configurada  sempre que demonstrados estes
elementos, independentemente, pois,  da existência de culpa do agente, a teor
do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

Ao exame dos  autos,  verifico que  sustentou o autor  não  ter
celebrado qualquer contratação com o réu.

Deste modo, ao negar  a existência de relação jurídica entre as
partes  e,  por  conseguinte,  de  débito,  o  ônus  da  prova  passa  a  ser  do
promovido, por tratar-se de prova negativa e em razão da aplicação do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;”

Como  pode  se  ver,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  admite  a
inversão do ônus probatório exigindo,  em contrapartida,  que  o consumidor
demonstre a verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova  em  seu  favor,  conforme  será
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analisado em seguida.  Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da
sua  relação  de  causalidade  com  determinado
produto ou serviço é do consumidor.  Em relação a
estes dois pressupostos da responsabilidade civil do
fornecedor  (dano  e  nexo  causal),  não  houve
alteração  da  norma  de  distribuição  do  encargo
probatório do art. 333 do CPC.” (Responsabilidade
civil no código de defesa do consumidor e a defesa
do  fornecedor.  São  Paulo:  Saraiva,  2002.  p.328)
(grifo nosso)

No caso em debate, presente a verossimilhança das alegações,
consubstanciada no fato de não haver qualquer indício de que o promovente
teria  firmado o  contrato de  financiamento no  valor  de  R$33.156,34.  Além
disso, a posição de hipossuficiência do promovente em relação à instituição
financeira é incontestável, seja de ordem técnica ou econômica.

Caberia,  assim,  ao  réu,  pretenso  credor,  acostar  aos  autos
documento comprobatório da existência de vínculo contratual entre as partes,
para  que  restasse  legítima a cobrança  do  débito  e,  via  de  consequência,  a
inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Contudo, em seu favor, o requerido restringe-se a noticiar que o
autor teria firmado contrato de financiamento, bem como que foi vítima de
fraude.  No entanto,  a  narrativa é  excessivamente perfunctória,  sendo,  pois,
meras  alegações,  já  que  nem  o  contrato  acostou  aos  autos  para  fins  de
realização  de  perícia  grafotécnica  devidamente  deferida  pelo  juiz  de  base
(certidão de fls. 107-verso). 

Não há nos autos nenhum elemento de prova capaz sequer de
fornecer  indícios  de  que  o  promovente  tivesse  contratado  junto  ao  banco
demandado.

Ademais, é risco natural do negócio levado a efeito pelo banco
a ocorrência de eventuais fraudes, como a que estampa na inicial, dele não
podendo se eximir, tampouco repassá-lo a quem experimentou o prejuízo. 

Importa ressaltar que mesmo que a instituição financeira tivesse
realmente adotado todas as precauções necessárias para evitar a contratação
fraudulenta, ainda assim, subsistiria sua responsabilidade pelos danos sofridos
pelo cliente, por ser esta objetiva (art. 14 do CDC) e, de tal forma, independer
de  comprovação,  não  podendo  ser  afasta  sequer  pela  alegada  atuação  de
suposto falsário.

 Portanto, a fundamentação da instituição financeira não restou
satisfatoriamente evidenciada, uma vez não ter sido acostado aos autos esteio
probatório  capaz  de  demonstrar  a  existência  de  qualquer  elemento  hábil  a
desconstituir a pretensão do autor, o que, não bastasse a inversão do ônus da
prova no caso concreto, era de sua incumbência, consoante o disposto no art.
333, inciso II, do Código de Processo Civil.
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Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO
CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  FRAUDE
PERPETRADA POR  TERCEIRO.  CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO APELANTE
EM  NOME  DA  APELADA.  PRÁTICA
RECONHECIDA  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DESCONTOS  INDEVIDOS  NA
CONTA  DA  RECORRIDA.  ILEGALIDADE  DO
ATO  PERPETRADO  PELA  ENTIDADE
FINANCEIRA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR
COBRADO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR.  DANO MORAL
EVIDENCIADO. QUANTUM  FIXADO  DE
MANEIRA RAZOÁVEL.  CONFIRMAÇÃO QUE SE
IMPÕE.  SENTENÇA  MANTIDA.  APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 
'CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS.
APELAÇÃO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO  CONSIGNADO.
DESCONTOS  INDEVIDOS  EM  PROVENTOS  DE
IDOSO  APOSENTADO.  SENTENÇA  QUE
DETERMINOU  A  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
DESCONTADOS,  BEM  COMO  A CONDENAÇÃO
DO  BANCO  APELANTE  POR  DANOS  MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE
QUE  FOI  EFETIVAMENTE  FIRMADO  O
CONTRATO  COM  O  AUTOR.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  NESSE  SENTIDO.
APLICAÇÃO DA LEI Nº  8.078/90.  CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
FORNECEDOR.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
DEFICIENTE.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.  -  O  desconto  consignado  em
pagamento de aposentado junto ao INSS,  levado a
efeito  por  instituição  bancária,  sem a  autorização
daquele,  e  ausente  a  devida  pactuação  contratual
que lhe dê o devido suporte, justifica a fixação da
reparação  por  danos  morais  (AC  nº  ,  1ª  Câmara
Cível  do  TJRN,  Rel.  Des.  Vivaldo  Pinheiro,  j.
05.05.09 - Grifo intencional)'”.
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(TJ-RN  -  AC:  47143  RN  2011.004714-3,  Relator:
Des.  Expedito  Ferreira,  Data  de  Julgamento:
20/10/2011, 1ª Câmara Cível). (grifo nosso).

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 dano moral sofrido, o
qual é presumido. É o chamo dano in re ipsa, ou seja, prescindível de outras
provas.

Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por
parte  da  empresa  promovida,  bem  como  demonstrado  o  seu  nexo  de
causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo demandante,
existente o dano moral visualizado pelo juízo de primeiro grau.  

Com efeito, sobre a questão, assim já decidiu o egrégio STJ:

“RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  INSCRIÇÃO INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  DANO IN RE
IPSA.
(...) A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no  sentido  de  que,  na  concepção  moderna  do
ressarcimento  por  dano  moral,  prevalece  a
responsabilização  do  agente  por  força  do  simples
fato da violação. (...)” (REsp 851522 / SP, Rel. Min.
César Asfor Rocha,  j.:22.05.200,  DJ 29.06.2007 p.
644).

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.  DANOS
MORAIS.  NÃO  RENOVAÇÃO  DO  CHEQUE
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PROTESTO
INDEVIDO.  NEGATIVAÇÃO.  PESSOA
JURÍDICA.  DANO  IN  RE  IPSA.  PRESUNÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  EXAGERO.  AFASTAMENTO
DE  UM  DOS  MOTIVOS  DE  SUA  FIXAÇÃO.
REDUÇÃO. 
Para  o  Tribunal  de  origem,  o  envio  do  título  a
protesto de forma indevida gerou presunção de dano
moral,  o  que  tornou  desnecessária  a  análise  dos
pontos questionados em embargos declaratórios; - A
não renovação do contrato de cheque especial não
pode ser imputada ao protesto indevido promovido
pela recorrente. Fato não comprovado nos autos; -
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular  em  cadastros  de  inadimplentes,  o  dano
moral  se configura in re ipsa,  isto é,  prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Precedentes;  -  Os  valores  arbitrados  a  título  de

Agravo Retido e Apelação Cível nº 0113223-31.2012.815.2001. 10



danos morais somente comportam modificação pelo
STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado;
-  Na  espécie,  o  valor  mostra-se  exagerado,  em
especial  pelo afastamento da indenização pela não
renovação do contrato de cheque especial. Recurso
Especial  parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,
parcialmente provido.” (STJ; REsp 1.059.663; Proc.
2008/0112156-1;  MS;  Terceira  Turma;  Relª  Min.
Fátima  Nancy  Andrighi;  Julg.  02/12/2008;  DJE
17/12/2008) 

Igualmente, os precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  REPARAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE
CONTRATAÇÃO.  NEXO  CAUSAL  E  CULPA
EVIDENCIADOS.  DANO  MORAL.
CONFIRMAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  EMPRESA.
DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
QUANTUM  FIXADO.  OBSERVÂNCIA  AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE
MORA.  INCIDÊNCIA.  EVENTO  DANOSO.
SÚMULA Nº  54,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  REFORMA
DA  SENTENÇA  NESTE  PONTO.  FIXAÇÃO.
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº
362,  DA  CORTE  SUPERIOR  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
-  O  abalo  de  crédito  causado  pela  inscrição  e
manutenção indevida do  nome  do consumidor  nos
cadastros de devedores inadimplentes, por si só, já
gera e  comprova o dano moral  sofrido  pela  parte
lesada.
- No caso, pela inteligência do art. 14, da legislação
consumerista,  aplica-se a responsabilidade objetiva
do fornecedor dos serviços, diante de sua deficiência
na prestação do serviço  ofertado,  pois  é  dever  da
empresa tomar as devidas cautelas ao inserir o nome
do consumidor no cadastro de inadimplentes.
-  Comprovada  a  lesão,  cumulada  aos  demais
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como
indispensável  a  reparação,  visto  ser  essa  a  única
forma de compensar o dano moral sofrido.
- O quantum fixado a título de danos morais deve
atentar  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  devendo,  ainda,  atender  ao
caráter punitivo e pedagógico integrante deste tipo
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de reparação.
-  Não  há  que  se  alterar  o  quantum  indenizatório
fixado  na  decisão  singular  se  esse  restou
estabelecido  em  montante  condizente  a  condição
econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a
extensão do dano, a sua finalidade e os princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  (TJPB  -
Acórdão do processo nº 00253297020128150011 – 4ª
Câmara  Cível  -  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j. em 30-
06-2014) 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DANOS  MORAIS.
CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.  DANO MORAL  IN
RE  IPSA.  MONTANTE  APLICADO  EM
DESACORDO  COM  A  RAZOABILIDADE.
SOPESAMENTO  ENTRE  FUNÇÃO
PEDAGÓGICA  DO  DANO  MORAL  E  A
VEDAÇÃO  AO  ENRIQUECIMENTO  SEM
CAUSA.  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO  DA
INDENIZAÇÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR
ARBITRADO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
A  negativação  indevida  do  nome  do  apelado  no
cadastro de maus pagadores gera dano moral in re
ipsa, segundo entendimento do colendo STJ. Apesar
de não existir um sistema de tarifação dos valores
das  indenizações  por  danos  morais,  nossa
jurisprudência  pátria  vem decidindo no sentido  de
que  o  montante  indenizatório  deve  obedecer  as
peculiaridades do caso concreto, equilibrando-se, de
um  lado,  em  promover  o  caráter  pedagógico  da
medida e, de outro lado, evitar o enriquecimento sem
causa.  Considerando  que  a  causa não é  de  difícil
elucidação, que tramitou na mesma Comarca onde o
patrono do apelante tem escritório profissional, deve
ser  mantido  o  valor  dos  honorários  advocatícios
fixado na sentença.” (TJPB; AC 001.2007.017.869-
2/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 06/09/2013;
Pág. 13) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO
DE  CONTA  CORRENTE.  COMPROVAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM
ORGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
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PEDIDO  JULGADO  PARCIAL  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 
Incontroverso  que  houve  a  falha  na  prestação  de
serviços por parte do banco réu, posto que inscreveu
o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
por dívida que não deveria existir, pois decorrente de
conta-corrente já encerrada pelo autor. Provada que
a  negativação  do  nome  do  autor  foi  indevida,
provado  está  o  dano  moral  deste  fato  decorrente,
tratando-se, pois, de dano in re ipsa. Precedentes do
STJ.  -  desprovimento  do  recurso.”  (TJPB;  AC
200.2010.023.645-0/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 04/09/2013; Pág. 10) 

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório,  fixado  pelo  juízo  a  quo em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),
entendo que deve ser mantido,  não havendo que se falar em majoração ou
minoração.

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano  causado  ao
ofendido  e,  ao  mesmo  tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, o montante arbitrado a título de indenização por
danos morais é condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva
do dano e  seu  efeito  lesivo.  Observou,  outrossim,  os  critérios  de
proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento sem causa
do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática
de condutas futuras semelhantes. 

Isso  posto,  conheço  dos  recursos,  NEGANDO-LHES
PROVIMENTO, mantendo incólume os termos das decisões vergastadas.
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É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  João Pessoa,  23 de setembro de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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