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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1019678-19.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante/apelada TAGIPURU MPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, são 

apelados/apelantes PAULO JORGE DE MIRANDA COSTA BASTOS e RACHEL 

DE PAULO MANDUCA COSTA BASTOS.

ACORDAM, em 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAIA DA CUNHA E CARLOS DIAS 

MOTTA.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 43172

APELAÇÃO Nº: 1019678-19.2016.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO 

APELANTE/APELADO: TAGIPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA E PAULO JORGE DE MIRANDA COSTA BASTOS E OUTRO

JUIZ PROLATOR: MARCIO ANTONIO BOSCARO  

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS 
MORAIS. Autores que pretendem indenização por danos morais em 
razão de inscrição no SERASA por dívida já paga. Sentença de parcial 
procedência. Autores e réu recorrem. 

DEVOLUÇÃO DE VALORES. Não há que se falar em restituição. O 
contrato pactuado previa a cobrança da referida parcela. A cobrança 
não é indevida, apenas a inscrição em razão da dívida já ter sido 
quitada. 

DANOS MORAIS. Os autores comprovaram os danos suportados em 
razão da inscrição por dívida já quitada. Mantida a condenação ao 
pagamento de indenização na importância de R$ 20.000,00. 
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. O exercício regular do direito de 
defesa, por parte do devedor, no processo, não tem o condão de gerar 
o dever de indenizar os honorários contratados pelo credor junto ao 
seu advogado para a sua representação judicial. 
Pedido de recuperação judicial deferido em 02.03.2017 à ré PDG (1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100). 
Ainda que tenha havido determinação de suspensão das ações referentes à ré, 
não há na recuperação judicial, juízo universal ou a atração que impulsiona a 
concentração jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 da Lei de 
Quebras aos processos de falência. Neste sentido AgIn. 
00450197820-13.8.26.0000, Des. Relator PEREIRA CALÇAS, j. 23/04/2013. 
Sendo assim, não há se falar em extinção do processo pelo fato de ter sido 
deferida a recuperação judicial. Após o prazo da suspensão a decisão deve ser 
cumprida conforme determina a Lei.
Recursos não providos. 

 

Vistos.

PAULO JORGE DE MIRANDA COSTA BASTOS e RACHEL 

DE PAULO MANDUCA COSTA BASTOS ajuizaram ação declaratória de 

inexigibilidade de dívida, cumulada com danos morais e materiais em face de 
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TAGIPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA alegando, em 

síntese, que o primeiro requerido teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores 

em razoa de um débito no valor de R$ 24.631,32 referente a cobrança para 

quitação do saldo devedor da aquisição de um imóvel. Afirmam que entraram em 

contato com a requerida informando que, apesar de não concordarem com o 

débito, pagaram totalmente esse valor. Contudo, a inscrição permanece. Assim, 

pretendem a indenização pelos danos morais suportados, bem como a devolução 

em dobro do valor pago indevidamente.

A r. sentença (fls. 160/165) julgou a ação parcialmente 

procedente para declarar inexigível o débito, tornando definitiva a tutela concedida 

e para cancelar a inscrição em nome do autor e condenar a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativa a indenização por 

danos morais, bem como a . 

A ré interpôs recurso de apelação (fls. 174/184) afirmando que 

a negativação ocorreu por erro em seu sistema, que não computou o pagamento. 

Pleiteia reforma da decisão para que seja excluída a condenação quanto ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de 

culpabilidade

 Os autores recorrem, de forma adesiva (fls. 194/202), 

pleiteando a reforma da sentença para condenação da ré a devolução em dobro 

dos valores pagos, bem como à restituição da verba honorária contratada para o 

ajuizamento da ação.

Os recursos foram contra razoados (fls. 189/193 e 207/220). 

É o relatório. 

Primeiramente, cumpre salientar que foi informado às fls. 723 

e seguintes que a ré PDG teve o pedido de recuperação judicial deferido em 

02.03.2017 (processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100) perante a 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais e, portanto, pleiteou a extinção do processo e 
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subsidiariamente a suspensão do feito. Consta que o juízo da falência proferiu a 

seguinte decisão: Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, a 

suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores, na forma do art. 

6º da LRF, a devendo permanecer os respectivos autos no juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e 

as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma 

Lei, providenciando as devedoras as comunicações competentes (art. 52, §3º). 

Pois bem.

Ainda que tenha havido determinação de suspensão das 

ações referentes à ré, não há na recuperação judicial, juízo universal ou a atração 

que impulsiona a concentração jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 da 

Lei de Quebras aos processos de falência. Neste sentido:

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Competência. 

Necessidade de harmonia ou coordenação entre os juízos que processam 

demandas afetas à recuperação judicial. Inexistência de “juízo universal da 

recuperação”. Caso concreto com elementos que determinam o processamento da 

ação ordinária movida por agravante-recuperanda e sua sócia perante o juízo da 

recuperação, sob pena de decisões conflitantes de mesmo grau de jurisdição. 

Agravo provido, com determinação. (AgIn. 00450197820-13.8.26.0000, Des. 

Relator PEREIRA CALÇAS, j. 23/04/2013).

Sendo assim, não há que se falar em extinção do processo 

pelo fato de ter sido deferida a recuperação judicial. Após o prazo da suspensão a 

decisão deve ser cumprida conforme determina a Lei.

Do que consta dos autos, os autores adquiriram, mediante 

financiamento bancário, um imóvel junto à requerida. Para fechamento do negócio, 

a construtora teria exigido o pagamento dos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil 
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reais), referentes à quitação das despesas de cartório e R$ 24.631,32 (vinte e 

quatro mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) para a quitação 

de diferença no saldo devedor. Os autores afirmam que efetuaram o pagamento, 

contudo em 2014 receberam notificação do SERASA informando sobre a inscrição 

do nome do primeiro requerente no rol de maus pagadores em razão do não 

pagamento da parcela exigida para quitação de diferença no saldo devedor (fls. 

34). 

Compulsando os autos, verifica-se recibo emitido pela própria 

ré comprovando o recebimento da quitação do saldo devedor (fls. 36). Os extratos 

bancários trazidos pelos autores também comprovam o pagamento do valor (fls. 

37/39). 

Entretanto, não há que se falar em restituição deste valor 

porque não foi pago em duplicidade e nem indevidamente. A aludida dívida tinha 

previsão contratual, a qual os requerentes anuíram, ao assinar o instrumento 

particular de cessão de direitos e obrigações, nos termos das cláusulas 8.5, 8.10 e 

11. (fls. 126, 128 e 130). 

A sentença deve ser mantida no que tange a condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais. São conhecidas as hipóteses 

em que não existe discussão sobre o cabimento do dano moral (artigos 5º, V e X, 

da CF e artigo 186 do CC) e, entre essas, está a inscrição indevida em órgãos de 

cadastro de inadimplentes, que emitem listas para conhecimento geral. O crédito é 

um elemento vital para a sobrevivência digna do sujeito em sociedade, sendo que 

a restrição ao crédito que o cadastro implica asfixia as chances de a pessoa ter 

acesso a compras, a cheques, cartões e outras necessidades da vida 

contemporânea. Além disso, com o nome inscrito, o sujeito passa por situações 

vexatórias e humilhantes, como a de não obter renovação de cadastro, de 

testemunhar recusa de linha de crédito pessoal, além de outras situações que se 
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afiguram incoerentes com a honestidade e a retidão de caráter.

Os autores comprovaram os danos suportados em razão da 

inscrição. Ademais, mesmo ciente da ilegalidade da inscrição a construtora não 

tomou as medidas necessárias para cancelar a anotação. Os docuemntos 

anexados comprovam que os autores enfrentaram inúmeros dissabores em razão 

da anotação (documentos 10 e 11), sofrendo prejuízos na sua empresa, pois 

algusn cleintes deixaram de contratar seus serviços e foram excluídos de processo 

licitatório por causa da inscrição indevida. Portanto, mantido o quantum fixado na 

sentença.  

 Não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de 

honorários contratuais. O exercício regular do direito de defesa, por parte do 

devedor, no processo, não tem o condão de gerar o dever de indenizar os 

honorários contratados pelo credor junto ao seu advogado para a sua 

representação judicial. 

Isto posto, nega-se provimento aos recursos. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

     Relator
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