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GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

Agravo Interno em Apelação Cível nº 0021973-67.2012.815.0011.
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco Santander Brasil S/A. 
Advogado : Elísia Helena de Melo Martini e José Henrique Parada Simão.  
Apelada : Camylla Rodrigues Rafael de Melo.
Advogado : Mauri Ramos Nunesa Araújo.

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NOS  ÓRGÃOS  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.   DANO  IN  RE
IPSA. INSURGÊNCIA EM FACE DO QUANTUM
FIXADO.  OBEDIÊNCIA AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.   VEDAÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  INDEVIDO.
MANUTENÇÃO  DO  MONTANTE
ARBITRADO.   REDUÇÃO  QUE  NÃO  SE
IMPÕE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− 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
moral sofrido, o qual é presumido.

− O  montante  arbitrado  pelo  juiz  de  primeiro
grau,  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 ilícito
da  beneficiária  e  atendendo,  ainda,  ao  objetivo  de
inibir  o  ofensor  da  prática  de  condutas  futuras
semelhantes.
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− Provimento negado ao recurso.

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

Cuida-se  de  Agravo  Interno,  fls.  144/150,  interposto  pelo
Banco Santander  Brasil S/A contra decisão monocrática, fls. 136/142, que
negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Em suas razões,  alegou a recorrente, em síntese, que o valor
arbitrado deve ser condizente com as funções pedagógicas e compensatórias,
evitando-se o enriquecimento sem causa, sobretudo em respeito aos princípios
da  proporcionalidade  e  da  razoabilidade.  Dessa  forma,  requereu  o  total
provimento  do  recurso,  para  reduzir  o  quantum indenizatório,  fixado,  em
primeiro grau, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o que importa relatar. 

VOTO.

Em primeiro lugar, ratifico a decisão agravada em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

Pois  bem.  O  cerne  do  presente  recurso  gira  em  torno  do
quantum fixado a títulos de morais, em virtude da inscrição indevida do nome
da autora nos órgãos de restrição ao crédito. 

Como relatado, o juízo de primeiro grau condenou a instituição
financeira recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, tendo
em vista a conduta ilícita praticada em face da promovente. Dessa decisão, no
entanto, insurgiu-se o banco apelante. Na sua ótica, o valor arbitrado deve ser
condizente  com  as  funções  pedagógicas  e  compensatórias,  evitando-se  o
enriquecimento  sem  causa.  Diante  disso,  requereu  a  redução  do  montante
indenizatório  fixado,  levando-se  em  consideração  os  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade.

Ora,  como  se  sabe,  a  negativação  indevida, 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 chamado dano in re ipsa, ou
seja, prescindível de outras provas.

Com  efeito,  sobre  a  mesma  questão,  já  decidiu  o  egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
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“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
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  CÍVEL.  DANOS  MORAIS.
CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.  DANO MORAL IN
RE  IPSA.  MONTANTE  APLICADO  EM
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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.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE
CIVIL.  CHEQUE DEVOLVIDO POR FALTA DE
PROVISÃO.  QUITAÇÃO  DA  DÍVIDA  PELO
EMITENTE.  AUSÊNCIA DE  DEVOLUÇÃO  DO
CHEQUE PELO  CREDOR.  IMPOSSIBILIDADE
DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. PREMANÊNCIA DA
RESTRIÇÃO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MANTIDO.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
Deve o credor proceder na entrega do título quando
do seu pagamento. Estando o débito quitado, ainda
que  com  atraso,  descabe  a  manutenção  da
negativação  nos  cadastros  restritivo  de  crédito,
ensejando  tal  situação,  por  si  só,  danos  morais.”
(TJPB; AC 200.2009.038330-4/001; Quarta Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram  da
Cunha Ramos; DJPB 05/09/2013; Pág. 11) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO
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DE  CONTA  CORRENTE.  COMPROVAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM
ORGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
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) 

Ao exame dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a
negativação se deu de forma indevida.  Tanto  é  que,  em sede  de  apelação,
sequer fora questionado o dever de indenizar. Na verdade, em suas razões, o
recorrente se limitou a requerer a redução do quantum indenizatório, cabendo
tão somente a esta instância analisar o montante fixado em primeiro grau.

Como é cediço, 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 a jurisprudência pátria  têm 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, entendo que o valor de R$ 5.000,00  (cinco mil
reais) fixado em primeira instância a título de indenização por danos morais é
plenamente condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do
dano e seu efeito lesivo. Como visto, o juízo  a quo observou 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
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de condutas futuras semelhantes. 

Desta feita, não vejo outro caminho a trilhar a não ser manter
todos os termos decisórios constantes às fls. 136/142, que manteve a sentença
de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, sobremodo se tendo em
vista os reiterados julgados desta 2ª Câmara Cível em casos semelhantes, ao
fixar o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos casos de
inscrição indevida.

Assim,  com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  NEGO
PROVIMENTO  ao Agravo  Interno,  mantendo  incólume a  decisão  de  fls.
136/142. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir 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, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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