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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000238-44.2016.815.0461

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Clodomira de Carvalho Pontes – Adv.: Marcos Antonio Inácio 
da Silva – OAB/PB nº 4.007

Apelado: Banco Bradesco S/A – Adv. Andrea Formiga D de Rangel 
Moreira – OAB/PE nº 26.687

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  DANOS
MORAIS:  CONFIGURAÇÃO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  VALOR  PROPORCIONAL  E
RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA
A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO.
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  54  DO  STJ.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
-É indevida a inclusão em órgãos de restrição
ao crédito quando, tratando-se de relação de
consumo, a parte demandada não comprova
a existência do débito que deu ensejo a tal
inscrição, configurando ofensa ao bem jurídico
da  pessoa  humana.  No  caso  em  tela,  o
primeiro réu não logrou êxito em comprovar a
contratação  que  justificasse  a  inscrição
negativa,  ônus  processual  do  qual  não  se
desincumbiu  a  contento,  na  forma  do  art.
333,  II,  do  CPC.  Dever  de  indenizar.”
(Apelação  Cível  Nº  70052427671,  Nona
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Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Leonel  Pires  Ohlweiler,  Julgado  em
19/12/2012)
-O dano moral tem por objetivo representar
para  a  vítima  uma  satisfação  moral,  uma
compensação pelo dano subjetivo e, também,
desestimular  o  ofensor  da prática  futura  de
atos  semelhantes,  deste  modo,  o  quantum
indenizatório deve ser fixado analisando-se a
repercussão  dos  fatos,  amparando-se  nos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
-Súmula  54  do  STJ:  Os  juros  moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao

apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível hostilizando sentença (fls.
24/26) do Juízo de Direito da Comarca de Solânea/PB que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de
Antecipação  de  Tutela ajuizada  por Clodomira  de  Carvalho  Pontes
contra o  Banco Bradesco S/A julgou procedente o pedido contido na
inicial,  condenando o banco réu ao pagamento de uma indenização no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 31/34), a promovente
postulou a majoração da indenização por danos morais, tendo em vista a
inserção indevida do seu nome no cadastro de restrição ao crédito.

Devidamente intimada, a parte promovida apresentou
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contrarrazões (fls. 39/42), refutando os termos do recurso.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça
manifestou-se  pelo  regular  trâmite  do  recurso,  sem  seu  opinativo
meritório (fls. 65/66). 

É o relatório.

V O T O

Antes  de  adentrar  na  análise  do  mérito,  concedo  a
gratuidade judiciária pleiteada pela autora desta ação.

Assim, depreende-se que o cerne da questão consiste
na sentença do Magistrado monocrático que declarou inexistente o débito
entre a autora e o banco promovido no valor de R$ 1.957,54 (hum mil
novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), bem
como determinou que o referido banco tomasse as medidas necessárias
para a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e,
ainda, condenou-o ao pagamento em favor da demandante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros
de 1% e correção monetária pela TR, contados a partir da citação.

A promovente alega que ajuizou uma Ação Anulatória
de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Antecipação de
Tutela  objetivando  a  declaração  de  inexistência  do  suposto  vínculo
contratual e do débito (fls. 08), assim como pleiteando indenização por
danos morais em virtude da atitude do promovido ao atribuir-lhe débito
inexistente,  o  que  ocasionou  a  inclusão  de  seu  nome  em  órgão  de
restrição cadastral.

Sendo  assim,  analisando  o  que  consta  dos  autos,
depreende-se que o banco promovido não comprovou a efetiva celebração
de contrato com a autora desta, nem apresentou qualquer documentação
capaz de rebater as alegações trazidas pela promovente.

É  sabido  que,  em  face  de  defeito  na  prestação  do
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serviço,  nos  termos  do  artigo  14  do  CDC,  a  responsabilidade  do
fornecedor do serviço é objetiva, sendo devida, portanto a indenização por
danos morais. Vejamos:

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.

Este  é  o  entendimento  dos  julgados  no  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  CONSUMIDOR  NO
CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.  DANO MORAL IN RE
IPSA.  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  REEXAME  DO  CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.  ALÍNEA  "C".  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DA  DIVERGÊNCIA.  1.  Hipótese
em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ):
"(...)  Ora, na espécie, restou incontroversa a
negativação do nome do requerente,  sendo
que  tal  situação  não  pode  ser  considerada
como  mero  aborrecimento.  Isso  porque  a
inscrição  junto  aos  cadastros  de
inadimplentes,  por  si  só,  constitui  conduta
abusiva e lesiva à parte autora,  na medida
em que passível de causar-lhe insatisfação e
dissabores.  Deste  modo,  a  indenização
pleiteada  com  base  nesse  fundamento
prescinde da comprovação de prejuízo pela
parte  autora,  já  que  o  seu  sofrimento  é
presumível.  O  dano  moral,  no  caso,  se
mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência
do  próprio  fato  ilícito". 2.  Para  modificar  o
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entendimento  firmado  no  acórdão  recorrido,
aferindo se houve ou não demonstração de dano,
seria  necessário  exceder  as  razões  naquele
colacionadas,  o  que  demanda  incursão  no
contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso  Especial,  conforme Súmula  7/STJ.  3.  A
jurisprudência do STJ é firme e consolidada
no sentido de que o dano moral, oriundo de
inscrição  ou  manutenção  indevida  em
cadastro  de  inadimplentes  ou  protesto
indevido, prescinde de prova, configurando-
se in re ipsa, visto que é presumido e decorre
da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor
da condenação, para aferir a proporcionalidade do
quantum  de  indenização  por  danos  morais
decorrentes  de  responsabilidade  civil,  seria
necessário  exceder  as  razões  colacionadas  no
acórdão vergastado, o que demanda incursão no
contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso  Especial,  conforme  Súmula  7/STJ.  5.
Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que
o valor da indenização por danos morais só pode
ser  alterado  nesta  instância  quando  se  mostrar
ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6.
Com  relação  ao  dissídio  jurisprudencial,  a
divergência  deve  ser  comprovada,  cabendo  a
quem recorre  demonstrar  as  circunstâncias  que
identificam ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre
eles.  7.  Recurso  Especial  não  conhecido.  (REsp
1707577/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em 07/12/2017,  DJe
19/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/1973)  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
DECORRENTE  DE  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA  EM
CADASTRO  DE  INADIMPLENTES  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO
RECLAMO  -  INSURGÊNCIA  RECURSAL  DA
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DEMANDADA. 1. A alegação genérica de ofensa a
dispositivo da lei federal, sem a demonstração, de
forma  clara  e  precisa,  de  que  modo  o  acórdão
recorrido o teria contrariado, atrai, por analogia, a
Súmula  284  do  STF.  2.  Somente  em hipóteses
excepcionais,  quando  irrisório  ou  exorbitante  o
valor da indenização por danos morais fixado na
origem,  a  jurisprudência  desta  Corte  permite  o
afastamento do óbice da Súmula 7/STJ. No caso
dos autos, verifica-se que o quantum estabelecido
pelo  Tribunal  de  origem  não  se  mostra
desproporcional,  a  justificar  sua  reavaliação  em
recurso  especial. 3.  Esta  Corte  Superior  tem
entendimento  assente  no  sentido  de  ser
razoável,  em caso de inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes,  a quantificação
dos danos morais em valor equivalente a até
50 salários mínimos. Precedentes. 4. Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp
518.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)
DO  CPC,  PELA  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.
(Apelação  Cível  Nº  70052427671,  Nona  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel
Pires Ohlweiler, Julgado em 19/12/2012) 

Vale  salientar  que,  o  dano  moral  surgiu  com  a
Constituição  de  1988,  artigo  5º,  incisos  V  e  X,  trazendo  o  direito  à
reparação  e,  mais  recentemente,  o  atual  Código  Civil,  cumprindo  tais
determinações  constitucionais,  garantiu  o  ressarcimento  dos  abalos
emocionais e psíquicos provocados por tais danos, como observamos no
artigo 186 abaixo:

Art. 5º – CF/88. Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de  qualquer  natureza,  garantidose
aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos
termos seguintes:
[..] 
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V- é assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano material
e moral ou à imagem. 
[…]
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra  e  a  imagem  das  pessoas,  assegurado  o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação". 

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

Ao tutelar os valores íntimos da personalidade, o direito
brasileiro  possibilita  mecanismos  adequados  de  defesa  contra  as
agressões injustas que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo
um dever legal amplo de não lesar. Contudo, não há, na legislação pátria,
critérios para se aferir o valor monetário exato de uma indenização em
virtude de danos morais. 

A  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm,  a  cada  dia,
reiterando entendimento de que a indenização decorrente de dano moral
não  pode  constituir  para  o  causador  do  dano  um  desfalque  em  seu
patrimônio,  tampouco  para  o  lesado,  um  enriquecimento  sem  causa,
devendo-se sempre se pautar o juiz, nos casos em que a seu critério fica a
fixação do quantum, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o
dano dele resultante, em especial,  a duração, intensidade,  gravidade e
repercussão da ofensa, as causas que deram origem à lesão, a intenção
do agente e a sua condição sócio-econômica.

Portanto, o dano moral tem o objetivo de representar
para  a  vítima  uma  satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano
subjetivo e,  também, desestimular o ofensor da prática futura de atos
semelhantes. Desta feita, o Juízo ao arbitrar a indenização, deve levar em
consideração o nível sócio-econômico das partes, assim como o animus da
ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a repercussão dos fatos.
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Sendo  assim,  no  caso  concreto,  vislumbra-se  que  o
quantum indenizatório equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) – fixados
na  sentença  ora  guerreada  –  afigura-se  suficiente  para  compensar  a
apelante pelos danos morais sofridos, bem como para dissuadir o apelado
à prática de atos da mesma natureza, não merecendo, pois, majoração.

Além disso, os juros de mora que devem incidir sobre o
valor da supracitada indenização devem ser fixados em 1% (um por cento
ao mês) a partir do evento danoso (inscrição indevida), em conformidade
com o artigo 398 do Código Civil e a Súmula STJ nº 54.

ISTO  POSTO,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO, apenas para fixar os juros de mora em 1% a partir do evento
danoso  com  incidência  sobre  o  valor  da  indenização  arbitrada,  em
conformidade com o artigo 398 do Código Civil e a Súmula nº 54 do STJ.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.
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Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
    R e l a t o r 
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