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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. RELAÇÃO  CONTRATUAL 
INEXISTENTE.  INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.  CONDUTA 
NEGLIGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
POSSIBILIDADE.  RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  APLICAÇÃO  DA TAXA SELIC 
EM  SEDE  DE  JUROS  E  CORREÇÃO. 
POSSIBILIDADE.   PROVIMENTO PARCIAL  DO 
RECURSO. 

- Os pressupostos ensejadores da responsabilidade 
civil contratual estão presentes, pois, embora 
inexistindo qualquer comprovação de débito, o autor 
teve seu nome levado ao cadastro de inadimplentes 
e, em razão disso, sofreu danos extrapatrimoniais.

-  O  dano  moral  resulta  simplesmente  do  registro 
indevido. As consequências danosas resultantes de 
ter  o  nome  cadastrado  em  órgão  de  restrição  de 
crédito, são de todos conhecidas, e independem de 
ter  concretamente atingido a esfera patrimonial  da 
autora,  já  que  dano  moral  não  se  confunde  com 
dano patrimonial.

- No que tange à indenização por dano moral, deve 
ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de 
acordo com o princípio da razoabilidade, observados 
a finalidade compensatória, a extensão do dano 
experimentado, bem como o grau de culpa. Ao 
mesmo tempo, o valor não pode ensejar 
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a 
ponto de não coibir a reincidência em conduta 
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negligente.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE o Apelo, nos termos do 
voto da Relatora e da certidão de julgamento de fl. 125.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela TIM  Celular  S/A 

contra a sentença de fls. 65/67, que julgou procedente o pedido formulado na 

Ação de Indenização por Danos Morais, por ter inserido indevidamente o nome 

da Autora em cadastro restrito de crédito, condenando a Promovida a pagar à 

Promovente o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido “nos termos 

da Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) desde a época do 

fato danoso, bem como em honorários  advocatícios na base de 20% sobre o 

valor da condenação.”

Inconformada, a Promovida interpôs Recurso Apelatório, às fls. 

69/89, pugnando pelo provimento do recurso, para que a sentença seja 

totalmente reformada ou reduzido o  quantum indenizatório para R$ 1.000,00 

(um mil reais), bem como que seja aplicada a taxa SELIC em sede de juros e 

correção monetária, conforme entendimento do STJ.

Contrarrazões fls. 105/108.

No parecer de 114/120, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

provimento parcial do Recurso  e redução da quantificação  do dano moral para 

R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É o relatório.

VOTO 

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos 

necessários  à sua admissão.  Destarte,  superado o juízo  de admissibilidade 
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recursal, e diante da inexistência de preliminares, passo a análise do meritum 

causae.

A ação versa sobre pedido de reparação de danos morais 

decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

De fato o nome da Promovente/Apelada foi registrado no rol de 

maus  pagadores  da  Associação  Comercial  de  São  Paulo  a  pedido  da 

Promovida/Apelante, como se depreende do documento de fl. 10. 

Assim,  basta analisar se o referido registro ocorreu de forma 

lícita,  o que passo a fazer.

Afirma a Apelada que não está inadimplente com a TIM nem 

nunca realizou qualquer transação comercial na cidade de São Paulo.

Por seu turno, a TIM  reconhece que não há qualquer contrato 

de prestação de serviço celebrado com a Demandada.

É princípio processual que cabe ao autor o ônus de provar a 

existência do fato constitutivo de seu direito e ao réu o de provar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, a Apelante não logrou desfazer o fato 

afirmado na inicial com prova impeditiva do direito do autor.

Desta feita, tenho que os pressupostos ensejadores da 

responsabilidade civil contratual estão presentes, pois, embora inexistindo 

qualquer comprovação de débito, a Autora teve seu nome levado ao cadastro 

de inadimplentes e, em razão disso, sofreu danos extrapatrimoniais.

O registro negativo em nome da Autora gerou-lhe dano, visto 

que foi cobrado por dívida inexistente. 
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O dano moral resulta simplesmente do registro indevido. As 

consequências danosas resultantes de ter o nome cadastrado em órgão de 

restrição de crédito são de todos conhecidas, e independem de ter 

concretamente atingido a esfera patrimonial da Autora, já que dano moral não 

se confunde com dano patrimonial. São conceitos diversos e independentes 

que, muitas vezes, podem estar, ambos, presentes no caso, mas em outras 

ocasiões, existir apenas um deles.

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba: 

Justiça: 

 
EMENTA  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
COMPRAS  REALIZADAS  MEDIANTE  FRAUDE  DE 
TERCEIRO.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM  CADASTROS 
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
APELAÇÃO.  RELAÇÃO  JURÍDICA  INEXISTENTE. 
DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FALHA NA 
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA.  ART.  14  DO  CDC.  CONFIGURAÇÃO  DE 
DANO MORAL RE IN IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
MANTIDO.  ARBITRAMENTO  EM  OBSERVÂNCIA AOS 
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA 
PROPORCIONALIDADE.RECURSO  DESPROVIDO.  A 
circunstância  das  compras  terem  sido  realizadas  por 
terceiro, com a utilização de documentos falsos, não elide 
a  responsabilidade  do  estabelecimento  comercial. A 
indenização fixada em sede de Sentença não afronta aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. TJPB 
- Acórdão do processo nº 00120090065325001 - Órgão (4 
CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.  ROMERO MARCELO 
DA FONSECA OLIVEIRA. - j. em 21/11/2012

Trata-se de hipótese típica de dano ‘in re ipsa’, ou seja, sem a 

necessidade de comprovação do dano. Provado o fato básico, isto é, o ponto 

de apoio, provado está o dano, suporte fático do dever de reparação. Isso se 

infere da convivência societária natural, a qual prima pelo respeito à dignidade 

de cada ser humano, carecendo de afirmação judicial, ao contrário das 

presunções legais. Cabe ao autor provar o fato básico e alegar a consequência 

natural, o fato-consequência.

No que tange ao valor da indenização por dano moral, deve ser 

fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da 
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razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa. Ao mesmo tempo, o valor não pode 

ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir 

a reincidência em conduta negligente.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a 

extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e 

capacidade econômica do ofensor, reduzo o  valor  da  condenação para  R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto  ao pedido de aplicação da taxa SELIC em sede de 

juros e correção monetária, melhor sorte teve o Apelante. É que, nas hipóteses 

de condenações ocorridas após a vigência do Código Civil de 2002,  deve ser 

aplicada a taxa Selic, sendo esta composta de juros moratórios e de correção 

monetária, com incidência a partir do arbitramento da indenização.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO 
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
OBSCURIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE 
CIVIL.  DANO  MORAL.  INDENIZAÇÃO.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. JUROS DE MORA. 
SÚMULA N. 54/STJ. TAXA SELIC. 1. O termo inicial da 
correção  monetária  incidente  sobre  a  indenização  por 
danos  morais  é  a  data  do  arbitramento  (Súmula  n. 
362/STJ).  2.  Os  juros  moratórios,  tratando-se  de 
responsabilidade  extracontratual,  incidem desde  a  data 
do  evento  danoso  (Súmula  n.  54/STJ).  3.  Nas 
condenações posteriores à entrada em vigor do Código 
Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de 
juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir 
a partir do arbitramento da indenização. 4. Embargos de 
declaração  parcialmente  acolhidos  sem  efeitos 
modificativos. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 
245218  SP  2012/0221129-0,  Relator:  Ministro  JOÃO 
OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de  Julgamento: 
07/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 25/11/2013)

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO 
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  CONFIGURADA. 
RESPONSABILIDADECIVIL.  DANO  MORAL. 
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INDENIZAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SÚMULA 
N.362/STJ.  JUROS  DE  MORA.  SÚMULA  N.  54/STJ. 
TAXA SELIC.  1.  Os  embargos  de  declaração  somente 
são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, 
obscuridade,  contradição,  omissão  ou  erro  material, 
consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. O termo 
inicial  da  correção  monetária  incidente  sobre  a 
indenização  por  danos  morais  é  a  data  do  seu 
arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A 
correção  monetária  do  valor  da  indenização  do  dano 
moral incide desde a data do arbitramento". 3. Os juros 
moratórios,  em  se  tratando  de  responsabilidade 
extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, 
na  forma  da  Súmula  n.  54/STJ:  "Os  juros  moratórios 
fluem  a  partir  do  evento  danoso,  em  caso  de 
responsabilidade  extracontratual".  4.  As  condenações 
posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 
devem  observar  a  aplicação  da  Taxa  Selic,  que  é 
composta de juros  moratórios  e  correção monetária.  5. 
Embargos  de  declaração  parcialmente  acolhidos,  sem 
efeitos modificativos, para sanar a omissão nos moldes 
acima  delineados,mantendo  incólume  o  acórdão 
embargado (e-STJ fls. 306/310). (STJ - EDcl no AgRg no 
AREsp:  109928  SP  2011/0266436-8,  Relator:  Ministro 
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  Data  de  Julgamento: 
21/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 01/04/2013).

Ante o exposto, PROVEJO  PARCIALMENTE  o Recurso de 

Apelação, para  reduzir  o  valor  da  condenação,  em danos morais,  para  R$ 

5.000,00 ( cinco mil reais) e determinar a aplicação da taxa SELIC em sede de 

juros e correção monetária, mantendo a sentença nos  demais termos.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora 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, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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