
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002473-78.2013.815.0981.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Queimadas.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco GMAC S/A. 
Advogado : Carlos Eduardo Mendes Albuquerque.                
Apelado : Wesley Pimentel Maciel.
Advogado : Aristides Hamad Gomes.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  CUMULADA  COM
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  MORA  INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR.
MANUTENÇÃO  DO  DECRETO  JUDICIAL.
DESPROVIMENTO DO APELO.

− Para  que  se  reconheça  o  cabimento  da
indenização  mostra-se  necessária  a  constatação  da
conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo
de  causalidade  entre  a  conduta  e  o  dano.  In  casu,
patente a conduta ilícita da entidade bancária que, não
obstante  a  inexistência  de mora por  parte  do autor,
iniciou  uma  série  de  cobranças  indevidas,
culminando, inclusive, na inscrição imotivada de seu
nome em cadastro restritivo de crédito.

− A inclusão indevida em órgão de proteção ao
crédito, por si só,  configura o dano moral  in re ipsa,
eis  que  implica  abalo  da  credibilidade  perante
credores, sendo desnecessária a comprovação do dano
moral sofrido, o qual é presumido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de Apelação Cível  (fls. 92/98)  interposta pelo Banco
GMAC S/A, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca  de  Queimadas,   nos  autos  da  Ação  de  Repetição  de  Indébito
cumulada com Reparação por Danos Morais movida por Wesley Pimentel
Maciel.

Na peça  inaugural (fls.  02/11),  o  autor alegou, em suma,  ter
firmado contrato de financiamento com o Banco réu, com o fito de adquirir
veículo  automotor.  Aduz,  entretanto,  que  não  obstante  seu  estado  de
adimplência, após o pagamento da 7ª (sétima) parcela, iniciou-se uma série de
cobranças  indevidas,  culminando na inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes, causando danos a sua imagem e honra.

Requereu,  assim,  a  procedência  da  ação,  declarando  a
inexistência  do  débito,  condenando  a  empresa  ré  no  pagamento   de
indenização por danos morais e a restituição do valor já pago, em dobro.

Requerido o julgamento antecipado da  lide,  o  magistrado de
base  proferiu  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido, consignando  os
seguintes termos:

“Diante do exposto, aplicando as regras dos arts. 14
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  c/c  com  os
arts.  5º,  V,  da Constituição Federal e art.  186 DO
Código  Civil,  confirmo  os  efeitos  da  tutela
antecipada  deferida  e  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  os  pedidos,  para  declarar  a
inexistência  do  débito  no  valor  de  R$  520,01
(quinhentos  e  vinte  reais  e  um  centavo)  com
vencimento  em  07/04/2013,  fundado  no  contrato
0040394186,  objeto  de  inscrição  indevida  em
cadastro de restrição ao crédito.
Condeno, também, o réu em danos morais, pelo que
arbitro a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos monetariamente pelo inpc a partir desta
data e com jurs moratórios à taxa de 1% (um por
cento ) ao mês, a partir da citação.” 

Irresignada, a demandada interpôs Apelação Cível (fls. 92/98),
alegando  a  inexistência  de  dano  moral  a  ser  indenizado.  Por  conseguinte,
ressalta ter agido no exercício regular de seu direito, uma vez encontrar-se o
autor em mora com a ré. Requer, ao fim, a reforma da sentença, para julgar
totalmente improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 106/114.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito por
ausência de interesse público – fls. 118/121.

É o relatório. 

Apelação Cível nº 0002473-78.2013.815.0981          2



DECIDO.

Primeiramente, cumpre registrar que os requisitos processuais
de  admissibilidade  recursal  foram plenamente observados no  apelo ora em
análise, motivo pelo qual deve-se analisar o mérito recursal.

Como pode ser visto do relatório, pretende o recorrente, através
desta irresignação apelatória, a reforma da sentença, sob o argumento de que
inexiste dano moral a ser indenizado. Por conseguinte, ressalta ter agido no
exercício regular de seu direito, uma vez encontrar-se o autor em mora com a
ré.  Finalmente, assevera que o valor arbitrado deve ser condizente com as
funções  pedagógicas  e  compensatórias,  evitando-se  o  enriquecimento  sem
causa.

Pois bem.

Ao  exame  dos  autos,  verifico  que  sustentou  o  autor  ter
adimplido todas as parcelas do financiamento contratado com o Banco réu e,
mesmo assim, seu nome foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito (fls.
18/19).

Narra que a partir da 7º (sétima) parcela iniciou-se uma série de
cobranças descabidas, até que, para sua surpresa, teve seu nome injustamente
negativado, o que lhe causou sério aborrecimento e abalo à sua honra.

Compulsando os autos, observo às fls. 15 ter o autor procedido
ao pagamento da parcela número sete com a devida pontualidade. Vencendo-se
tal no dia 07/04/2013, um domingo, realizou-se o pagamento do primeiro dia
útil,  a  saber,  08/04/2013,  caindo  por  terra,  portanto,  a  alegação  do  Banco
recorrente de ter agido no exercício regular de seu direito, por encontrar-se o
seu cliente em mora.

Ultrapassada  essa  fase,  passa-se  à análise  do  cabimento  de
indenização por danos morais por dívida indevidamente cobrada.

Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“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 outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
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mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Tratando-se,  ademais,  de  relação  de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade civil  objetiva,  configurada sempre que demonstrados estes
elementos, independentemente, pois,  da existência de culpa do agente, a teor
do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

A negativação,  por  si  só,  é  suficiente  para  gerar  o  dever  de
indenizar  por danos morais,  eis  que implica abalo da credibilidade perante
credores, sendo desnecessária a comprovação do dano moral sofrido, o qual é
presumido. É o chamo dano in re ipsa, ou seja, prescindível de outras provas.

Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por
parte  da  instituição  bancária,  bem  como  demonstrado  o  seu  nexo  de
causalidade  com o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pelo  recorrido,
existente o dano moral visualizado pelo juízo de primeiro grau.  

Com efeito, sobre a questão, assim já decidiu o egrégio STJ;

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE 
IPSA.
(...) A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no  sentido  de  que,  na  concepção  moderna  do
ressarcimento  por  dano  moral,  prevalece  a
responsabilização  do  agente  por  força  do  simples
fato da violação. (...)” (REsp 851522 / SP, Rel. Min.
César Asfor Rocha,  j.:22.05.200,  DJ 29.06.2007 p.
644).

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANOS
MORAIS.  NÃO  RENOVAÇÃO  DO  CHEQUE
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PROTESTO
INDEVIDO.  NEGATIVAÇÃO.  PESSOA
JURÍDICA.  DANO  IN  RE  IPSA.  PRESUNÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  EXAGERO.  AFASTAMENTO
DE  UM  DOS  MOTIVOS  DE  SUA  FIXAÇÃO.
REDUÇÃO. 
Para  o  Tribunal  de  origem,  o  envio  do  título  a
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protesto de forma indevida gerou presunção de dano
moral,  o  que  tornou  desnecessária  a  análise  dos
pontos questionados em embargos declaratórios; - A
não renovação do contrato de cheque especial não
pode ser imputada ao protesto indevido promovido
pela recorrente. Fato não comprovado nos autos; -
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular  em  cadastros  de  inadimplentes,  o  dano
moral  se configura in re ipsa,  isto é,  prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Precedentes;  -  Os  valores  arbitrados  a  título  de
danos morais somente comportam modificação pelo
STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado;
-  Na  espécie,  o  valor  mostra-se  exagerado,  em
especial pelo afastamento da indenização pela não
renovação do contrato de cheque especial. Recurso
Especial  parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,
parcialmente provido.” (STJ; REsp 1.059.663; Proc.
2008/0112156-1;  MS;  Terceira  Turma;  Relª  Min.
Fátima  Nancy  Andrighi;  Julg.  02/12/2008;  DJE
17/12/2008) 

Igualmente, os precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DANOS  MORAIS.
CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.  DANO MORAL IN
RE  IPSA.  MONTANTE  APLICADO  EM
DESACORDO  COM  A  RAZOABILIDADE.
SOPESAMENTO  ENTRE  FUNÇÃO
PEDAGÓGICA  DO  DANO  MORAL  E  A
VEDAÇÃO  AO  ENRIQUECIMENTO  SEM
CAUSA.  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO  DA
INDENIZAÇÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR
ARBITRADO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
A  negativação  indevida  do  nome  do  apelado  no
cadastro de maus pagadores gera dano moral in re
ipsa, segundo entendimento do colendo STJ. Apesar
de não existir  um sistema de tarifação dos valores
das  indenizações  por  danos  morais,  nossa
jurisprudência pátria  vem decidindo no sentido  de
que  o  montante  indenizatório  deve  obedecer  as
peculiaridades do caso concreto, equilibrando-se, de
um  lado,  em  promover  o  caráter  pedagógico  da
medida e, de outro lado, evitar o enriquecimento sem
causa.  Considerando que  a  causa não é  de  difícil
elucidação, que tramitou na mesma Comarca onde o
patrono do apelante tem escritório profissional, deve
ser  mantido  o  valor  dos  honorários  advocatícios
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fixado na sentença.” (TJPB; AC 001.2007.017.869-
2/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 06/09/2013;
Pág. 13) 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CHEQUE DEVOLVIDO POR FALTA DE
PROVISÃO.  QUITAÇÃO  DA  DÍVIDA  PELO
EMITENTE.  AUSÊNCIA DE  DEVOLUÇÃO  DO
CHEQUE  PELO CREDOR.  IMPOSSIBILIDADE
DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. PREMANÊNCIA DA
RESTRIÇÃO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MANTIDO.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
Deve o credor proceder na entrega do título quando
do seu pagamento. Estando o débito quitado, ainda
que  com  atraso,  descabe  a  manutenção  da
negativação  nos  cadastros  restritivo  de  crédito,
ensejando  tal  situação,  por  si  só,  danos  morais.”
(TJPB; AC 200.2009.038330-4/001; Quarta Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram  da
Cunha Ramos; DJPB 05/09/2013; Pág. 11) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO
DE  CONTA  CORRENTE.  COMPROVAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM
ORGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
PEDIDO  JULGADO  PARCIAL  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 
Incontroverso  que  houve  a  falha  na  prestação  de
serviços por parte do banco réu, posto que inscreveu
o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
por dívida que não deveria existir, pois decorrente de
conta-corrente já encerrada pelo autor. Provada que
a  negativação  do  nome  do  autor  foi  indevida,
provado  está  o  dano  moral  deste  fato  decorrente,
tratando-se, pois, de dano in re ipsa. Precedentes do
STJ.  -  desprovimento  do  recurso.”  (TJPB;  AC
200.2010.023.645-0/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 04/09/2013; Pág. 10) 

Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso,  NEGANDO-LHE
PROVIMENTO, para manter integralmente os termos da decisão vergastada.
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É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça.  Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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