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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012485-25.2011.815.0011
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Banco Santander Brasil S/A 
ADVOGADO: Elísia Helena de Melo Martini
APELADA: Karla Nascimento Vieira
ADVOGADO: Eduardo Bruno de Almeida Donato

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  NEGÓCIOS
JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  PARCELAS  QUITADAS.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  ÓRGÃO  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
PERMANÊNCIA  DE  CADASTRAMENTO  NEGATIVO.  DANO
MORAL  CONFIGURADO. EXISTÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  OBSERVÂNCIA.
DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO.

- “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”  (art.  196  da
Constituição Federal).

- A situação retratada nos autos enquadra-se nos requisitos que
ensejam  a  concretização  do  dano  moral,  pois  restou
demonstrada a situação prevista nos arts. 186 e 927, ambos do
Código Civil, c/c o art. 5º, incs. V e X, da Constituição Federal.

- De acordo com os citados artigos, para que se possa aferir a
existência  do dever de indenizar, alguns elementos são
importantes: ação ou omissão do agente, dano sofrido pela
vítima e relação de causalidade entre ambos. São os
pressupostos da responsabilidade civil.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, negar provimento à
apelação.

Trata-se  de  recurso  apelatório  (f.  104/109)  interposto  pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença do Juiz de Direito da 5ª
Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais,
ajuizada  por  KARLA  NASCIMENTO  VIEIRA,  julgou  procedente  o  pleito
exordial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação, e correção monetária com base no INPC, a partir da publicação
da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação.

Consta dos autos que a autora/apelada realizou financiamento
junto ao banco apelante (Contrato n. 000000200129731), no valor de R$
5.439,60, dividido em 36 parcelas, destinado à compra de equipamentos
necessários à montagem de um consultório odontológico. 

No final do contrato, por conta de dificuldades financeiras, a
apelada ficou sem condições de adimplir suas obrigações em dia, deixando
de quitar as parcelas 34ª, 35ª e 36ª, oportunidade em que foi celebrado
um acordo  com a  financeira,  no  sentido  que  as  três  últimas  parcelas
seriam pagas de uma só vez, no dia 23/02/2011, no valor de R$ 2.021,28
(dois mil, vinte e um reais e vinte e oito centavos).

Para  surpresa  da  apelada,  meses  depois  de  ter  efetuado  o
pagamento nos termos acordados, ao tentar realizar o financiamento de
um veículo junto à UNICRED, foi-lhe negado crédito, sob a alegação de
que seu nome estava negativado, situação que lhe causou transtornos e
aborrecimentos.  

Em razão disso, propôs a presente ação judicial, requerendo a
retirada de seu nome do rol de maus pagadores, bem como indenização
por danos morais a ser arbitrada pelo juízo.

O banco apelante, em suas razões recursais, alegou ausência
de  prova  efetiva  dos  danos  morais  que  justifique  a  indenização
pretendida, e, caso não seja esse o entendimento da Câmara, que seja
minorado o valor arbitrado. 

A  apelada,  nas  contrarrazões  de  f.  115/133,  reiterou  os
argumentos iniciais,  para que o apelo seja desprovido, mantendo-se as
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razões da sentença hostilizada, bem como que seja elevado o valor da
condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do
recurso (f. 140/143).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA 
 Relator 

Trata-se  de  ação  declaratória  de  inexistência  de  débito  c/c
reparação por danos morais, na qual a autora, Karla Nascimento Vieira,
afirma que, apesar de ter quitado integralmente as três últimas parcelas
do acordo celebrado com o banco, na data aprazada, seu nome foi inscrito
indevidamente no cadastro de restrição de crédito.

A  irresignação  do  apelante/promovido  não  prospera.  Suas
razões recursais não foram capazes de abalar os termos da sentença, que,
aliás, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Isso porque não
juntou  qualquer  documento  para  contrapor  às  alegações  e  provas
produzidas pela autora.

É  sabido  que  a  inscrição  indevida  de  nome de  clientes  nos
órgãos de proteção ao crédito  gera o dano moral  puro (in re ipsa).  É
inquestionável, portanto, o dano moral decorrente da situação enfrentada
pela demandante, que ultrapassa o mero transtorno cotidiano.

Para Savatier, dano moral:

É qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda
pecuniária,  e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua
autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade,
ao seu amor próprio estético,  à integridade de sua inteligência,  a
suas afeições, etc.1

Segundo Maria Helena Diniz, "dano moral vem a ser a lesão de
interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo
fato lesivo.”2 

No caso sub judice vislumbro a ocorrência dos danos morais.

O dano de natureza moral verifica-se na dor, no desprestígio,
nas humilhações, na vergonha, no abalo à honra, enfim, em tudo que

1 In Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, n. 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil,
Editora Forense, RJ, 1989.
2 In Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 1998, p. 81.
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cause choque aos direitos da personalidade da vítima. No caso em tela,
vê-se o sofrimento pelo qual a apelada passou, ao ter seu crédito negado
junto à instituição financeira, sem que tivesse culpa pelo ocorrido. 

Para  ilustrar  dada  questão,  é  bastante  esclarecedor  o
ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho. Vejamos:

Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que,  fugindo à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem-estar.  Mero  dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no  trânsito,  entre
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando  ações  judiciais  em  busca  de  indenizações  pelos  mais
triviais aborrecimentos.3

Como se  percebe,  a  situação da  apelada  não constituiu  um
mero aborrecimento, mas constrangimentos fortes o suficiente a ensejar a
obrigação do banco indenizá-la.

Estando a par dos danos acarretados à apelada, verifica-se a
ação negligente por parte da instituição financeira, com a permanência da
restrição do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito,
fato  que  teve  repercussões  externas,  causando-lhe  constrangimentos,
uma vez que fora comprovada a quitação das parcelas, configurando-se
efetivo prejuízo moral indenizável. 

Por  fim,  quanto  ao  nexo  de  causalidade  entre  o  dano  e  a
conduta do agente, igualmente percebo-o no presente caso. 

Segundo Rui Stocco, citando Caio Mário:

Este é o mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e o
mais  difícil  de  ser  determinado.  Aliás,  sempre  que  um  problema
jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta sua
complexidade  maior.  Mesmo  que  haja  culpa  e  dano,  não  existe
obrigação de reparar, se entra ambos não se estabelecer a relação
causal.”4

A jurisprudência pátria é totalmente pacífica no que diz respeito
à inclusão indevida nos cadastros do SPC e do Serasa. Destaco, adiante,
alguns precedentes sobre o assunto:

3 In Programa de Responsabilidade Civil. Malheiros. 2 ed. p. 78.
4 In Tratado de responsabilidade Civil, ed. Revista dos Tribunais, p. 146.
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RESPONSABILIADE CIVIL DE BANCO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO (SPC)- DANO MORAL- INDENIZAÇÃO- Ação de indenização
por danos morais, face à inclusão do nome do autor no SPC.5

INCLUSÃO  DO  NOME  DO  DEVDOR  NO  CADIN,  SERASA  E  SPC-
IMPEDIMENTO LEGAL-  CÓDIGO DE DEFSA SO CONSUMIDOR -  O
art.42 do código de defesa do consumidor veda que na cobrança de
dívidas, o devedor seja exposto ao ridículo ou submetido a qualquer
tipo  de  constrangimento  estando  compreendido  nas  vedações  a
inclusão do seu nome no CADIN, SERASA SPC.6

Nesse contexto, não constitui demasia reproduzir a ementa da
sentença  vergastada  que,  com acerto,  julgou procedente  o  pedido,  in
verbis:

CIVIL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  PARCELAS  DO
FINANCIAMENTO PAGAS PELO CONSUMIDOR NA DATA ESTIPULADA
PELO  CREDOR.  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.  PERMANÊNCIA  DE
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- A permanência da negativação do nome do autor em cadastro de
restrição ao crédito, por vários meses, mesmo após pagamento do
débito  na  data  estipulada  pelo  credor,  representa  grave  falha  na
prestação do serviço, que rende ensejo a indisfarçável dano moral, e,
por via de consequência, o dever de indenizar.

Assim,  não  há  dúvida  de  que  estão  configurados  os
requisitos que ensejam a concretização do dano moral, pois restou
demonstrada a situação prevista nos arts. 186 e 927, ambos do Código
Civil, c/c o art. 5º, incs. V e X, da Constituição Federal.

De acordo com os citados  artigos, para que se possa aferir a
existência do dever de indenizar, alguns elementos são importantes: ação
ou omissão do agente, dano sofrido pela vítima e relação de
causalidade entre ambos. São os pressupostos da responsabilidade
civil.

Eis a redação dos referidos dispositivos legais:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a

5 TJRJ- AC 7242/96- 1ª C.Civ.- Rel. Des. Valéria Maron- J. 10.12.1996.
6 AI 98.0051240-1 Rel. Des. Sílvio Ramalho Júnior D.J./PB 16.03/99.
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outrem, fica obrigado a repará-lo.

A Constituição da República, expressamente, em seu artigo 5º,
incisos V e X, prevê a indenização como um dos mecanismos de reparação
do dano, seja ele material ou moral. Observemos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.

No caso em tela restou comprovada cabalmente a ocorrência
de ato ilícito cometido pelo banco, ocasionando abalo emocional suficiente
para  gerar  condenação,  bem  como  os  requisitos  ensejadores  da
responsabilidade  civil:  o  ato  ilícito,  o  dano  produzido  e  o  nexo  de
causalidade entre eles.

Concluindo,  o  atendimento  do  ônus  de  provar coloca  a
apelada/demandante em posição vantajosa para a obtenção do ganho da
causa, uma vez que a produção probatória, no tempo e na forma prescrita
em lei, é ônus da condição de parte. Sendo essa a regra em juízo, cabe ao
Juiz proferir julgamento favorável àquele que tinha o ônus da prova e dele
se desincumbiu satisfatoriamente.

Destaco que o Código de Processo Civil adotou como geral a
concepção estática do ônus da prova, dispondo o diploma processualista
que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu o fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 333 do CPC).

Portanto,  da  análise  dos  autos,  tenho que a  autora/apelada
logrou  comprovar  o fato  constitutivo  do  direito  alegado,  ônus  que lhe
incumbia, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido  de  minoração  do  quantum  indenizatório,
não assiste razão ao apelante.  Na fixação do quantum indenizatório, nos
casos de condenação em danos morais, o julgador deve estar atento aos
mínimos detalhes da controvérsia, notadamente à extensão do dano.

O Magistrado deve agir com prudência, antenado a resguardar
os  princípios  e  valores  constitucionais,  notadamente  os  princípios  da
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razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Então,  o  quantum não deve  ser
absurdamente irrisório,  a ponto de inviabilizar  a compensação pela dor
sofrida,  nem,  tampouco,  exagerado  e  estapafúrdio,  que  chegue  a
consubstanciar enriquecimento ilícito.

Como é sabido, o dano moral, ao contrário do que ocorre no
dano material, inexiste prejuízo econômico, possuindo a indenização outro
significado. Seu objetivo é duplo: satisfativo/punitivo. Por um lado, a paga
em pecúnia  deverá  amenizar  a  dor  sentida.  Em contrapartida,  deverá
também a indenização servir como castigo ao ofensor, causador do dano,
incutindo-lhe  um  impacto  tal,  suficiente  para  dissuadi-lo  de  um  novo
atentado.

Efetivamente, o dinheiro não compensa de maneira satisfatória
os danos moralmente sofridos. Todavia serve como uma reparação para
quem foi atingido em sua moral por fatos a que não deu causa, devendo o
valor da indenização ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade,
levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso concreto.

Desse modo, o valor arbitrado não merece ser minorado, uma
vez que não se revela exorbitante. Como já esclarecido, para a fixação do
quantum indenizatório é mister analisar-se o grau de culpa do agente, a
gravidade  dos  danos  sofridos  pela  vítima,  bem  como  sua  condição
financeira e social, e a situação econômica do agente. 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. 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é
bastante esclarecedora para a questão. Vejamos:

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.7 

Assim,  a  quantia  fixada  pelo  Juízo  a  quo não  deve  ser
reformada, pois o patamar estabelecido está dentro dos padrões adotados
pelas Câmaras deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

7 Apelação Cível n. 70021226147, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini
Bernardi, Julgado em 21/11/2007.
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Logo, ante a existência  de comprovação dos fatos alegados,
agiu  com acerto  o  Magistrado  singular  ao  julgar  procedente  o  pedido
exordial, condenando o Banco Santander Brasil S/A à reparação por danos
morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo
a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Excelentíssima  Desembargadora
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à
Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A.
D.  FERREIRA) e  os  Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA
FILHO  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Excelentíssimo  Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA
RAMOS) e GUSTAVO LEITE URQUIZA (Juiz de Direito Convocado,
em  substituição  ao  Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de dezembro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator
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