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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001115-78.2016.815.0171
Origem : 1ª Vara da Comarca de Esperança
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Comercial DM Brasil Ltda.
Advogado : Vanuza Vidal Sampaio
Apelada : Robson Lamberto Barbosa Almeida - ME
Advogado : Thays Kelly Torres Rocha

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  PESSOA  JURÍDICA.  PROTESTO
INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA.  QUANTUM.
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
configura-se  in  re  ipsa,  ainda  que  a  prejudicada  seja
pessoa jurídica.

-  Para  que esteja  apta  a  cumprir  as  funções  a  que se
destina,  a  indenização  por  danos  morais  deve  ser
arbitrada  com  fulcro  na  razoabilidade  e  na
proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo
a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido,
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nem se  mostrar  irrisório  e,  assim,  estimular  a  prática
danosa.

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

A C O R D A  a  Tercei ra  Câmara Especializada Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o
apelo.

R E L A T Ó R I O

Robson  Lamberto  Barbosa  Almeida  -  ME ajuizou
AÇÃO  DE  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de  Comercial DM Brasil
Ltda., narrando que foi protestado por débito decorrente de compra que não
reconhece, realizada por terceiro em seu nome.

A magistrada a quo, às fls. 101/102v, julgou procedente o
pedido exordial, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.367,93
(mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) pela repetição
em dobro do indébito, além de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a
título de danos morais.

Ao apelar, fls. 104/111, a demandada alega que para a
configuração do dano moral  empresarial  é  necessária a demonstração de
prejuízo à imagem do ofendido, bem como a ocorrência de descrédito junto
ao mercado.

Aduz que não agiu com má-fé, pois também foi vítima
do  suposto  fraudador  e  a  parte  autora  não  entrou  em  contato  com  a
recorrente para realizar nenhuma reclamação.

Pede  o  provimento  do  apelo  para  que  seja  julgado
improcedente o pedido autoral ou, em caso de manutenção da condenação,
que seja reduzido o quantum indenizatório.
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Contrarrazões, fls. 119/124.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
129/131).

É o Relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

No caso dos autos, o autor diz que jamais contratou com
a ré, motivo pelo qual o protesto é ilegal.

De  fato,  a  apelante  não  se  desincumbiu  do  seu  ônus
probatório, no sentido de demonstrar que o autor autorizou a compra.

Assim,  restou  indevido  o  protesto  de  fls.  23,
caracterizando dano moral in re ipsa. No caso, mesmo tratando-se de pessoa
jurídica,  afigura-se  desnecessária  a  demonstração  de  descrédito  junto  ao
mercado ou ofensa à imagem.

Sobre o tema:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC/73)  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE
INCLUSÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO  AO  AGRAVO  REGIMENTAL  A  FIM  DE
RECONSIDERAR  A  DECISÃO  MONOCRÁTICA
ANTERIORMENTE  PROFERIDA  PARA,  DE  PLANO,
NEGAR  PROVIMENTO  AO  RECLAMO  POR
FUNDAMENTAÇÃO  DIVERSA.  INSURGÊNCIA
RECURSAL DA RÉ. 1. Para acolhimento do apelo extremo,
seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum
atacado no sentido de que houve a inscrição indevida, o que
demandaria o revolvimento das provas juntadas aos autos e
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forçosamente  ensejaria  em  rediscussão  de  matéria  fática,
incidindo,  na espécie,  o  óbice da Súmula 7 deste  Superior
Tribunal  de  Justiça.  Precedentes.  1.1  O  STJ  já  firmou
entendimento que "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" (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
Precedentes. 2. A indenização por danos morais, fixada em
quantum  em  conformidade  com  o  princípio  da
razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do
recurso especial,  ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.  2.1 Este
Tribunal  Superior  tem  prelecionado  ser  razoável  a
condenação  no  equivalente  a  até  50  (cinquenta)  salários
mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida
em órgãos  de  proteção  ao  crédito.  Precedentes.  3.  Agravo
interno  desprovido.  (STJ  -  AgInt  no  AgRg  no  AREsp
572.925/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO  INDENIZATÓRIA  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1.  Incidência  do  óbice  da  súmula  7/STJ  no  tocante  à  tese  de
afastamento  da  responsabilidade  civil.  Tribunal  local  que,  com
amparo  nos  elementos  de  convicção  dos  autos,  entendeu  estar
provado o  fato  constitutivo  do direito  do autor,  decidindo pela
presença  dos  requisitos  ensejadores  da  obrigação  de  indenizar.
Impossibilidade  de  reexame  de  fatos  e  provas.  2.  Esta  Corte
firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido
de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
Precedentes. 3.  A  indenização  por  danos  morais,  fixada  em
quantum sintonizado ao princípio da razoabilidade, não enseja a
possibilidade  de  interposição  do  recurso  especial,  dada  a
necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua
revisão  apenas  em  casos  de  manifesta  excessividade  ou
irrisoriedade  do  valor  arbitrado  o  que  não  é  o  caso  dos  autos.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 521.894/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  19/09/2017,  DJe  28/09/2017).
Destaquei
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Passo à quantificação do dano.

Sobre  o  tema,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  têm
estabelecido que a indenização possui caráter punitivo, vez que configura
verdadeira sanção imposta ao causador do evento, inibindo-o de voltar a
cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a
ofensa  sofrida  pela  vítima,  por  meio  da  vantagem  pecuniária  a  ela
concedida.

Para  que  esteja  apta  a  cumprir  as  funções  a  que  se
destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na
razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo
a  ponto  de  gerar  o  enriquecimento  ilícito  do  ofendido,  nem  se  mostrar
irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para  tanto,  deve-se  levar  em  consideração  as
circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Assim, em decorrência do infausto, deve ser confirmado
o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),  por cumprir,  com
razoabilidade,  a  sua  dupla  finalidade,  isto  é,  a  de  punir  pelo  ato  ilícito
cometido e, de outro lado, a de reparar os danos experimentados.

Com  esses  fundamentos,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria  das Graças Morais  Guedes (relatora),  o
Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.
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Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro
de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
          R E L A T O R A
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