
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACORDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0000149-74.2014.815.0951
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Jorge Ferreira de Lima
ADVOGADO : Felipe Crisanto Monteiro Nobrega, OAB/PB nº 15.037
APELADO : Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADA : Marina Bastos da Porciuncula Benghi, OAB/PB nº 35.505A
ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Arara
JUIZ (A) : Osenival dos Santos Costa

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  COM  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  COBRANÇA  DE  DÍVIDA
INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  VALOR  DA
CONDENAÇÃO  MAJORADO.  PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO. 

– Montante indenizatório por danos morais que
deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
considerando o  caráter  punitivo/compensatório  da
indenização e os parâmetros adotados por esta Corte
em casos semelhantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER  PARCIALMENTE  O  RECURSO
APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl.118.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Jorge  Ferreira  de

Lima contra a Sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arara,

que  julgou  procedente  a  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  com

Indenização por Danos Morais proposta em face da Bv Financeira S/A – Crédito,

Financiamento e Investimento.
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Em suas razões, o Apelante requer a reforma da Decisão para

majorar o  quantum indenizatório estipulado para o montante não inferior a R$

10.000,00 (dez mil reais), assim como, a majoração dos honorários advocatícios

para o patamar de 20%.

Contrarrazões apresentadas às fls.95/101.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls.112/113).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda funda-se na

discussão acerca da existência de dano moral advindo da inscrição do nome do

Autor em cadastro restritivo de crédito por dívida que não contraiu.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência do dano moral e

arbitrou a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). O Apelante pretende, tão

somente, a majoração do valor fixado a título de danos morais e dos honorários

advocatícios.

Com razão o Apelante.

No  que  concerne  ao  “quantum”  reparatório,  é  certo  que  a

reparação por danos morais  têm caráter pedagógico,  devendo-se observar  a

proporcionalidade  e  a  razoabilidade  na  fixação  dos  valores,  atendidas  as

condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. 

Nestas circunstâncias,  considerando a gravidade do ato ilícito

praticado  contra  o  Autor  referente  a  negativação  indevida  em  órgãos  de

proteção ao crédito, o potencial econômico da ofensora (reconhecida empresa

de telefonia), o caráter punitivo/compensatório da indenização, tenho que o valor

indenizatório  deve  ser  majorado  de  R$3.000,00  (três mil  reais)  para  R$
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8.000,00 (oito mil reais), pois fixada em patamar inferior ao adotado por esta

Câmara em casos semelhantes. 

Tal quantia vai acrescida de correção monetária pelo IGP-M, a

contar do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ2, e dos juros de mora

de  1%  ao  mês  desde  a  citação  (art.  405  do  CC1)  por  considerar  a

responsabilidade contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os
fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos
que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como
disposto  no  art.  373  do  CPC/15.  -  Circunstância  dos
autos em que a parte autora produziu a prova que lhe
incumbia  e  parte  ré  não  realizou  a  contraprova;  e  se
impõe  manter  a  sentença  de  procedência.  DANO
MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A
inscrição  indevida  em  cadastros  restritivos  de  crédito
constitui  ilícito  que  gera  dano  moral  in  re  ipsa  que
dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em
que reconhecida a inexistência da dívida, impunha-se a
reparação  pela  inscrição  indevida;  e  a  sentença  não
merece  reparo.  DANO  MORAL.  QUANTIFICAÇÃO.
MAJORAÇÃO. O valor  da condenação por dano moral
deve observar como balizadores o caráter reparatório e
punitivo  da  condenação.  Não  há  de  que  incorrer  em
excesso  que  leve  ao  enriquecimento  sem  causa,
tampouco em valor que descure do caráter pedagógico-
punitivo da medida. - Circunstância dos autos em que se
impõe majorar a verba indenizatória. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. Na reparação de dano moral fundada em
responsabilidade contratual os juros moratórios têm por
termo  inicial  a  data  da  citação,  consoante  firme
orientação  do  e.  STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
TERMO  INICIAL.  A  correção  monetária  é  mera
recomposição  da  desvalorização  da  moeda,  e  a  sua
incidência na reparação de dano moral se dá a partir da
data  em  que  a  obrigação  se  constitui  em  valor  certo.
Aplicação da Súmula n. 362 do e. STJ. RECURSO DA
PARTE  AUTORA  PARCIALMENTE  PROVIDO.
RECURSO DA PARTE RÉ EM PARTE PREJUDICADO E

2 Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide 
desde a data do arbitramento 

1 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. 
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DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70075781922,
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017) 

No que se refere aos honorários advocatícios recursais, majora-

se  a  verba  honorária  para  o  percentual  de  15%  do  valor  da  condenação,

considerando  a  disposição  contida  no  §111,  do  artigo  85,  do  Código  de

Processo Civil. 

Com essas considerações, PROVEJO  PARCIALMENTE  O

RECURSO  APELATÓRIO,  para  majorar  o  valor  da  indenização  para  R$

8.000,00 (oito mil reais),  corrigidos pelo IGP-M desde esta data, acrescidos de

juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

1Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

4


	Apelação Cível nº 0000149-74.2014.815.0951
	4
	
	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

	GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS
	ACORDÃO

	APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0000149-74.2014.815.0951
	RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
	APELANTE : Jorge Ferreira de Lima
	ADVOGADO : Felipe Crisanto Monteiro Nobrega, OAB/PB nº 15.037
	APELADO : Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
	ADVOGADA : Marina Bastos da Porciuncula Benghi, OAB/PB nº 35.505A
	ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Arara
	JUIZ (A) : Osenival dos Santos Costa
	
	Montante indenizatório por danos morais que deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando o caráter punitivo/compensatório da indenização e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.
	Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
	ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE O RECURSO APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.118.
	RELATÓRIO
	Em suas razões, o Apelante requer a reforma da Decisão para majorar o quantum indenizatório estipulado para o montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%.
	É o relatório.
	VOTO
	Compulsando os autos, verifica-se que a demanda funda-se na discussão acerca da existência de dano moral advindo da inscrição do nome do Autor em cadastro restritivo de crédito por dívida que não contraiu.

	No que concerne ao “quantum” reparatório, é certo que a reparação por danos morais têm caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.
	Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra o Autor referente a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, o potencial econômico da ofensora (reconhecida empresa de telefonia), o caráter punitivo/compensatório da indenização, tenho que o valor indenizatório deve ser majorado de R$3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois fixada em patamar inferior ao adotado por esta Câmara em casos semelhantes.
	Tal quantia vai acrescida de correção monetária pelo IGP-M, a contar do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC) por considerar a responsabilidade contratual.
	Nesse sentido:
	É o voto.
	Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram do julgamento, além do Relator, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.
	Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.
	Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.
	Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
	Relator


