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 ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0004774-71.2008.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Banco Santander Brasil S/A – Adv. Elísia Helena de Melo 
Martini.

Apelado: José Irinaldo da Silva – Adv. Giuseppe Fabiano do Monte Costa.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA.  PRELIMINAR.  COISA 
JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO 
DE   INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  APÓS  DECISÃO 
JUDICIAL.  ILÍCITO  CONFIGURADO.  DANO 
MORAL  IN  RE  IPSA.   QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  SEGUNDO  OS 
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO  APELO.
– (…)  1.  A  jurisprudência  desta  Corte 
Superior possui entendimento uniforme no sentido 
de que a inscrição/manutenção indevida do nome 
do devedor no cadastro de inadimplente enseja o 
dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 
própria existência do ato ilícito, cujos resultados 
são  presumidos.  2.  A  quantia  de  R$  15.000,00 
(quinze mil  reais)  não se mostra  exorbitante,  o 
que  afasta  a  necessidade  de  intervenção  desta 
Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os 
juros  de  mora  são  devidos  a  partir  do  evento 
danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ.  
4.  Agravo  não provido.  (STJ  -  AgRg no AREsp: 
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346089  PR  2013/0154007-5,  Relator:  Ministro 
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Data  de  Julgamento: 
27/08/2013,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de 

Publicação: DJe 03/09/2013).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao 
apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco 
Santander  (Brasil)  S/A hostilizando  a  sentença  de  fls.  131/134, 
emanada do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande, que julgou procedente o pedido exordial, formulado nos autos da 
Ação de Danos Morais c/c Cautelar de Obrigação de Fazer, movida por 
José Irinaldo da Silva, ora apelado.

o  magistrado  sentenciante  condenou  o  Banco 
promovido a indenizar o promovente na quantia de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), a título de danos morais, contados da data do trânsito da sentença 
que tramitou na 4ª Vara Cível, com juros de 1% e correção monetária 
pelo INPC.

  Condenou ainda a instituição financeira nas custas 
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 
a teor do art. 20, §3º do CPC. 

Irresignado, o Banco Santander interpôs Apelação Cível 
(fls.  140/152)  alegando,  em  preliminar,  a  existência  de  coisa  julgada 
material sob o argumento de que a lide em tela já foi objeto de sentença 
já transitada em julgado. No mérito, sustenta a ausência de prática de ato 
ilícito, sendo a negativação do apelado legítima vez que se deu em face de 
uma dívida inadimplida, a qual não apresentava nenhuma irregularidade, 
haja vista que oriunda de débitos regularmente contraídos.
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Alega que recorrido não logrou êxito em comprovar a 
prática de qualquer ato danoso por parte do banco, não demonstrando 
assim o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 333, I do 
CPC.

Aduz  ainda  a  inexistência  da  responsabilidade  civil, 
ante a falta de nexo causal entre a sua conduta e o prejuízo alegado, bem 
como a excessividade do quantum indenizatório fixado.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo a fim de que 
seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido indenizatório. 
Subsidiariamente, pede pela redução da indenização fixada.

Intimado,  o  recorrido  ofertou contrarrazões  recursais 
às  fls. 160/164, refutando as insurgências do apelante e requerendo a 
manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu parecer pela rejeição da preliminar, mas não se manifestou quanto 
ao mérito da demanda em razão da ausência de interesse público para 
tanto.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR: COISA JULGADA

Inicialmente,  a  instituição  financeira  sustenta  a 
ocorrência  de  coisa  julgada  material  alegando  que  a  ação  em  tela  é 
idêntica ao processo nº 001.2004.005.741-4, razão pela qual pede pela 
extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 267, V, do 
CPC.

Todavia, a presente ação possui causa de pedir diversa 
da  supramencionada. Aqui o autor/recorrido pleiteia reparação por danos 
morais em razão da manutenção indevida do seu nome nos cadastros de 
restrição  ao  crédito,  mesmo após  o  trânsito  em julgado  da  sentença, 
prolatada no processo nº 001.2004.005.741-4, que determinou a retirada 
do nome do promovente dos referidos cadastros.
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Logo, não há que se falar em coisa julgada.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR EM QUESTÃO. 

MÉRITO
Objetiva  o  apelante  a  reforma  da  sentença  recorrida 

para afastar a condenação que lhe foi imposta no sentido de indenizar o 
apelado  pelos  danos  morais  advindos  da  manutenção  indevida  do  seu 
nome  nos  cadastros  restritivos  de  crédito,  em  desobediência  à 
determinação judicial proferida no processo nº 001.2004.005.741-4.

Depreende-se  dos  autos  que  o  recorrido  obteve,  em 
ação indenizatória movida contra o banco recorrente, decisão judicial  (fls. 
96/97),  datada  de  setembro  de  2006,  reconhecendo  seu  direito  à 
reparação decorrente na inscrição indevida de seu nome de órgãos de 
proteção ao crédito.

Contudo, quase dois anos após a sentença, a inscrição 
do débito foi mantida mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

Assim, agiu ilicitamente o réu ao manter  o nome do 
apelado em cadastros restritivos de crédito, após a determinação judicial.

Os prejuízos causados pelo recorrente ao apelado, no 
presente caso, são presumíveis, isto é, o dano existe in re ipsa, derivando 
do  próprio  fato  ofensivo,  de  tal  modo  que,  provada  a  ofensa, 
demonstrado está o dano moral.

Doutro  lado,  o  Banco  apelante,  no  intuito  de 
desconstituir  tal  presunção,  limitou-se  a  alegar  que o  recorrido  possui 
junto a ele um débito inadimplido, o que torna legítima a sua negativação 
e afasta o dever de ressarcir e o dano moral.

Analisando  a  demanda,  vê-se  que  o  apelante  não 
trouxe  qualquer  prova  documental  que  desconstituísse  o  direito  do 
autor/apelado. 
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 Logo, não se desincumbiu o recorrente em comprovar 
qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos 
termos do art. 333, II, do CPC.

Assim, o dano moral  ficou caracterizado, pelo ante a 
comprovação do ato ilícito. Nesse sentido, eis a jurisprudência: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 
ESPECIAL.  INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  INDEVIDA 
EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL 
PRESUMIDO.  IN  RE  IPSA.  INDENIZAÇÃO  POR 
DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO 
EVENTO  DANOSO.  SÚMULA  54/STJ.  RECURSO 
NÃO  PROVIDO.  1.  A  jurisprudência  desta  Corte 
Superior possui entendimento uniforme no sentido 
de que a inscrição/manutenção indevida do nome 
do devedor no cadastro de inadimplente enseja o 
dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 
própria  existência do ato ilícito,  cujos resultados 
são  presumidos.  2.  A  quantia  de  R$  15.000,00 
(quinze  mil  reais)  não se  mostra  exorbitante,  o 
que  afasta  a  necessidade  de  intervenção  desta 
Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os 
juros  de  mora  são  devidos  a  partir  do  evento 
danoso,  conforme enunciado da Súmula  54/STJ. 
4.  Agravo  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp: 
346089  PR  2013/0154007-5,  Relator:  Ministro 
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Data  de  Julgamento: 
27/08/2013,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 03/09/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  
MANUTENÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  DESABONADORA 
APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE 
DETERMINOU A EXCLUSÃO. A pretensão esposada 
neste  feito  reclamaria  execução  de  sentença  da 
ordem judicial proferida na outra demanda em que 
as partes litigaram. Todavia, não houve recurso da 
ré,  sendo  vedada  a  reformatio  in  pejus.  Nesse 
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contexto, o quantum fixado à título de indenização 
(pelo  mesmo  fato)  mostra-se  razoável, 
descabendo a  majoração  pretendida.  Da mesma 
forma,  correta  a  fixação  do  março  inicial  de 
incidência dos juros moratórios na data da citação, 
pois  foi  neste  momento  que  a  ré  foi  instada  a 
cumprir  a  ordem  judicial  anteriormente 
mencionada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 
Nº 70058320284, Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Eugênio  Facchini  Neto, 
Julgado  em  26/02/2014).  (TJ-RS  -  AC: 
70058320284 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto,  
Data  de Julgamento:  26/02/2014,  Nona Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
27/02/2014).

Com relação  a  fixação  do  “quantum”  indenizatório, 
frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por dano 
moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função 
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a 
dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na hipótese dos autos,  trata-se de indenização por 
dano moral fixada em, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante da valoração das provas realizada pelo juízo a 
quo,  entendo  que foi  adequado o  quantum  fixado,  considerando-se as 
circunstâncias do caso concreto,  uma vez que, quando da fixação do valor 
indenizatório,  deve  o  magistrado,  por  seu  prudente  arbítrio,  levar  em 
consideração as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador 
do ato ilícito; as circunstâncias do fato; sem esquecer o caráter punitivo 
da verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento 
injustificado.

 
No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 

decidiu que:
“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos 
razoáveis,  não  se  justificando  que  a  reparação 
enseje  enriquecimento  indevido,  com manifestos 
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abusos  e  exageros,  devendo  o  arbitramento 
operar-se com moderação,  proporcionalmente  ao 
grau  de  culpa,  ao  porte  financeiro  das  partes, 
orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos 
pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de 
sua experiência e bom senso, atento à realidade 
da vida e às peculiaridades de cada caso.”  (REsp 
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4. 
Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira.  Quarta 
turma. DJ 13.08.2001) 

Logo,  entendo  que  foi  adequada  a  indenização 
arbitrada.

 Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMIMAR 
SUSCITADA  e,  no  mérito, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,  para 
manter a sentença combatida em todos os seus termos.

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, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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