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APELAÇÃO  CÍVEL.  DANOS  MORAIS. 
LANÇAMENTO DE NOME DE CONSUMIDOR 
JUNTO AOS  ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO 
DE  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA  AO 
CONSUMIDOR.  AUSÊNCIA DE  PROVA DE 
QUALQUER  TRANSAÇÃO  COMERCIAL. 
DANO  MORAL.  OCORRÊNCIA.  DEVER  DE 
INDENIZAR. PROVIMENTO DO APELO. 

– Recai sobre a instituição financeira credora o 
ônus  de  comprovar  o  envio  da  notificação 
prévia  ao  consumidor  acerca  do  débito 
existente, antes de proceder à negativação de 
seu  nome  junto  aos  órgãos  de  proteção  ao 
crédito, como também comprovar a existência 
da  relação  comercial  que  culminou  com  a 
negativação.

– Existindo  o  dano,  como  também  quem  o 
causou,  deve  este  último  repará-lo,   com  o 
valor  se  adeque  à  extensão  do  dano  moral 
sofrido pela vítima. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  LEANDRO  DA 
COSTA JÚNIOR, atacando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Indenização 

por  Danos Morais  por ele  ajuizada em face do  Banco Panamericano S/A, 

julgou parcialmente procedente o pleito vestibular, de modo a obrigar, apenas, 

que dita instituição financeira exclua  dos cadastros de proteção ao crédito o 
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nome do recorrente, deixando de reconhecer os danos morais buscados na 

vestibular.

O  apelo  aduz  que  a  sentença  atacada  não  se  moldou  aos 

ditames  legais,  tendo  em  vista  que  nunca  celebrou  qualquer  transação 

comercial  com o  banco  Réu/Apelado,  tendo  falsários  utilizado-se  dos  seus 

documentos  pessoais  para  realização  de  transações  fraudulentas,  o  que 

culminou na negativação do seu nome junto ao SPC/SERASA.

Requer a reforma da sentença, de modo que o banco réu seja 

condenado ao pagamento de verba indenizatória, já que seu nome encontra-se 

negativado de forma indevida.

Contrarrazões, fls. 83/90, rebatendo os termos do apelo.

Neste  grau  de  jurisdição,  instada  a  se  pronunciar,  a 

Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, alegando ausência 

de interesse público (fls. 98/99).

É o relatório.

DECIDO

A  pretensão  consignada  na  exordial  é  receber  verba 

indenizatória  por  negativação  indevida  do  nome  do  autor  junto  ao 

SPC/SERASA,  sob o argumento de que a negativação causou-lhe situação 

vexatória e forte abalo moral e psicológico.

De fato, os autos registram que o nome do demandante fora 

inserido  no  cadastro  restritivo  de  crédito  por  suposta  inadimplência  no 

pagamento  de empréstimos realizados,  nos  valores  de  R$ 22.316,64  e  R$ 

20.650,08, respectivamente.

Não  obstante,  não  repousa,  nos  autos,  qualquer  prévia 

notificação  extrajudicial  pela  instituição  financeira  ré  e  muito  menos  pelo 
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SPC/SERASA,  mas,  apenas,  cartas  em  nome  do  banco,  o  que  afronta  o 

disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 

Na verdade, a instituição financeira Apelada pode negativar 

os nomes dos maus pagadores, pois há amparo legal para isso, mormente no 

art. 188 do Código Civil, desde que realize a notificação prévia do consumidor,  

nos termos do artigo 43, § 2º da Lei nº 8.078/90 (CDC), in verbis: 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no 
art. 86, terá acesso às informações existentes em 
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 
consumo arquivados  sobre  ele,  bem como sobre 
as,  não  podendo  conter  informações  negativas 
referentes a período superior a cinco anos.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados 
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por 
escrito  ao consumidor,  quando não solicitada por 
ele.

Ora, no caso em disceptação não repousa qualquer prova 

nesse sentido.

Por outro prisma, pertinente argumentar que em momento 

algum, durante a instrução processual, a parte recorrida demonstrou existir tais 

contratos, muito menos aquele mencionado em sua antítese, no que se refere 

à compra de uma motocicleta, melhor dizendo, o feito encontra-se desprovido 

de prova de que o Autor/Apelante tenha efetivado os contratos que culminaram 

na inserção do seu nome junto ao SPC/SERASA.

A alegação  exposta  na  sentença,  data  vênia,  de  que  o 

Autor/Apelante é devedor contumaz e, por isso, não tem direito à indenização, 

não tem o condão de fulminar a pretensão preambular, já que a prova trazida 

por ele, comparada a nada que foi demonstrado pelo Banco réu, já que sua 

contestação veio despida de qualquer documentação, notadamente cópias dos 

contratos tidos como celebrados,  incide, sem resquícios de dúvidas de que 

tudo aquilo que fora dito na inicial é verídico e passivo de indenização.

3



Apelação Cível Nº 0010862-23.2011.815.0011

Segundo regra do CDC, cabe a parte mais forte da relação 

processual, in casu, o banco réu, o ônus probante, ou seja, demonstrar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art. 333, 

II, do CPC.

É oportuno destacar que a norma do artigo 43, § 2º do CDC 

não  exige  que  a  comunicação  prévia  seja  feita  por  meio  de  aviso  de 

recebimento.  Entretanto,  recai  sobre  o  Apelado  o  ônus  de  provar  que 
houve o envio dessa comunicação ou, até mesmo, prova da existência 
dos contratos, conforme já dito alhures, o que não foi feito.

Eis jurisprudência do STJ nesse sentido:

AÇÃO  DE INDENIZAÇÃO.  DANO MORAL.  CDC, 
ART.  43,  §  2º.  COMUNICAÇÃO  PRÉVIA AO 
REGISTRO.  ENDEREÇO  FORNECIDO  PELO 
CREDOR.  COMPROVAÇÃO DO  ENVIO. 
CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. I - Não há nada 
na lei a obrigar o órgão  de proteção ao crédito a 
notificar  por  meio  de aviso  de recebimento,  nem 
verificar se o notificado ainda reside no endereço, 
cabendo-lhe  apenas  comprovar  que  enviou  a 
notificação.1 

Portanto, trata-se de responsabilidade objetiva da empresa 

recorrida, de modo a recair-lhe a obrigação de pagar indenização ao Apelante, 

uma  vez  que  ocorreu  uma  falha  ao  deixar  de  notificar  o  Recorrente 

regularmente,  conforme  previsto  na  lei,  e,  pior,  sem  observar  as  cautelas 

legais,  realizou  transações  bancárias  com  falsários,  eis  que,  caso  tivesse 

celebrado com o Apelante teria, em seus arquivos, ditos contratos.

A indenização por dano moral é assegurada pelo art. 5 º, inc. 

V da Constituição da República, além do estabelecido nos arts.  186 e 927, 

ambos  do  Código  Civil,  desde  que  preenchidos  certos  requisitos  para  tal 

1 STJ - AgRg no REsp 1058904/RJ – Relator: Ministro Sidnei Beneti – Terceira Turma – Julgamento: 18/09/2008 – 
Publicação: DJe 03/10/2008.
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procedimento.

Assim,  de  acordo  com  as  considerações  expendidas,  as 

razões  do  Apelante  encontram  guarida  junto  ao  Poder  Judiciário,  ante  a 

existência  do  dano  moral,  em  virtude  da  não  comprovação  da  notificação 

prévia, além de ofender, por parte do banco réu, o estatuído no art. 43, § 2º, da  

Lei nº 8.078/90 e art. 333, II, do CPC.

Vale  ressaltar,  ainda,  que,  pelas  provas colacionadas  nos 

autos,  não  há  inserções  anteriores  do  nome  do  Apelante  em  órgãos  de 

proteção ao crédito. Então, não sendo o Recorrente devedor contumaz, tem 

direito à indenização pelo dano moral sofrido.

Existindo  os  pressupostos  geradores  da  responsabilidade 

civil, quais sejam, a prática do ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, é necessária a pronta reparação ao ofendido.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima 

uma  compensação  capaz  de  amenizar  o  sofrimento  experimentado.  Desse 

modo, a eficácia da indenização está na aptidão de proporcionar tal satisfação 

em justa medida, conforme o princípio da proporcionalidade, de modo que não 

signifique  um enriquecimento  sem  causa  para  a  vítima  e  produza  impacto 

suficiente no causador do mal, a fim de evitar que venha a cometer novamente 

o ato ilícito.

Segundo o processualista Humberto Theodoro Júnior: 

O mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em 
princípio,  é  irreversível.  A  reparação,  destarte, 
assume o feito apenas de sanção à conduta ilícita 
do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à 
reparação,  com  o  duplo  objetivo  de  atenuar  o 
sofrimento  injusto  do  lesado  e  de  coibir  a 
reincidência  do  agente  na  prática  de  tal  ofensa, 
mas não como eliminação mesma do dano moral. 2

2 A liquidação do dano moral.  Ensaios Jurídicos – O Direito em Revista,  IBAJ – Instituto Brasileiro de Atualização  
Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509.
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Nesse contexto, entendo que, para a estipulação do valor 

indenizatório, é mister analisar a gravidade dos danos sofridos pela vítima, a 

repercussão do fato, bem como a condição econômica das partes. Como já foi 

explicitada, a indenização não pode ser vultosa o suficiente para causar um 

enriquecimento ilícito, nem tão insignificante que não sirva de impedimento a 

novas práticas ilícitas. Duas são as finalidades da indenização: punir o agente 

e ressarcir a vítima pelos danos sofridos.

O artigo 944 do Código Civil  prevê, em seu  caput,  que  “a 

indenização mede-se pela extensão do dano”, ou seja, o legislador previu que, 

para aferir-se o real valor devido a título de indenização por dano, seja este 

moral ou material, deve-se atentar para o resultado da lesão, para o dano e sua 

extensão.

Verificados todos esses pressupostos, entendo que o valor 
de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  consiste  numa  quantia  adequada à 

reparação do dano sofrido pelo Apelante, não ensejando enriquecimento sem 

causa, respeitando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Os  critérios  utilizados  para  o  arbitramento  do  valor  nesta 

instância seguem a jurisprudência pátria, conforme adiante se depreende:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM  BANCO  DE  DADOS 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HABILITAÇÃO DE 
LINHA  TELEFÔNICA  MÓVEL.  CESSÃO  DE 
DIREITOS SOBRE A UTILIZAÇÃO.  DÍVIDA NÃO 
IMPUTÁVEL  AO  AUTOR.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  CRITÉRIOS  DE  FIXAÇÃO. 
Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a 
indenização  em  valor  consentâneo  com  a 
gravidade  da  lesão,  observadas  posição 
familiar,  cultural,  política,  social  e  econômico-
financeira  do  ofendido  e  as  condições 
econômicas e  o  grau de culpa do lesante,  de 
modo  que  a  indenização  consiga  trazer 
satisfação  para  o  ofendido,  sem  configurar 
enriquecimento  sem  causa,  e,  ainda,  uma 
sanção para o ofensor. APELO PROVIDO.3

3 TJRS - Apelação Cível nº 70021226147 - Nona Câmara Cível - Relatora: Marilene Bonzanini Bernardi – Julgamento: 
21/11/2007.
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Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  §1º-A,  do  CPC, 

PROVEJO  O  APELO,  reconhecendo  o  dano  moral  buscado  na  vestibular, 

tendo como coerente a cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a reparação 

do dano moral sofrido, acrescidos de juros e correção monetária à base de 1% 

ao mês, corrigidos pelo INPC e contados a partir do evento danoso, já que não 

restou  prova  da  existência  de  qualquer  transação  comercial,  na  forma das 

Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ.

Também condeno a parte vencida ao pagamento de custas 

processuais  e  honorários  advocatícios  que  fixo  em  20%  sobre  o  valor  da 

condenação,  com as mesmas correções expostas no parágrafo anterior,  na 

forma do art. 20, § 3º, do CPC, ao tempo que também determino, no prazo de 

dez dias, pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

retirada  do  nome  do  Apelante  junto  aos  órgãos  de  proteção  ao  crédito, 

limitando-se essa multa ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ____ de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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