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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO
DE  NEGATIVAÇÃO  C/C  INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CHEQUES. SALDO
EM  CONTA  CORRENTE.  INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO  (SPC).
CONDUTA NEGLIGENTE. DANO MORAL
CONFIGURADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA
REAPRAÇÃO. PROVIMENTO. 

- Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,
necessário  se  faz  a  existência  de  três  requisitos,
quais  sejam:  ação  ou  omissão  do  agente,  nexo
causal  e  o  dano.  Este  teve  como  causa  direta  e
imediata  o  ato  de  cobrar  ilegalmente  dívida
inexistente da qual resultou a negativação do nome
do  Apelante,  muito  embora,  a  instituição  bancária
disponha  de  todo  um  aparato  administrativo  e
burocrático a seu favor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 103.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Jorge de Melo Silva,

inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação de Cancelamento

de Negativação c/c Indenização por Danos Morais movida em face da Aymoré

Crédito, Financiamento e Investimentos S.A – Santander Financiamentos, na

qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande julgou

improcedente o pedido.

O Apelante  informou que o  local  onde  realizou  a  compra é

irrelevante  para  fins de  responsabilização civil  da Promovida,  uma vez que

restou comprovado que foi a Instituição Financeira que, mesmo de posse dos

cheques e havendo saldo suficiente na conta-corrente para absolver os demais

depósitos, o negativou (fls. 39/56). Disse que estão configurados os requisitos

para a fixação da indenização por danos morais, decorrente da negativação

indevida. Por tais razões, pugnou pelo provimento do recurso para confirmar a

antecipação  de  tutela  anteriormente  deferida  e  condenar  a  Apelada  ao

pagamento dos danos morais. (fls. 73/79)

Contrarrazões às fls. 82/88.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 94/95).

É o relatório.

VOTO

O  Autor/Apelante,  em  sua  petição  inicial,  alegou  que,  em

17.01.2011,  realizou a compra de uma cama no valor  de R$ 1.380,00 (mil

trezentos e oitenta reais), dividido em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas

de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais).  Em razão disso,  foi  gerada uma

operação de financiamento junto ao Santander, de forma que foram dados ao

Promovido,  como forma de pagamento,  10 (dez)  cheques,  com vencimento

inicial para o dia 14.02.2011.

2



Apelação Cível nº 0025578-55.2011.815.0011

O Promovente asseverou que, para sua surpresa, teve o nome

negativado pela Promovida em virtude de suposto inadimplemento da referida

transação comercial, mesmo havendo saldo bancário em sua conta-corrente.

Pois bem. Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do  agente,  nexo  causal  e  o  dano,  que,  a  meu  ver,  restaram devidamente

comprovados no caso em apreço.

“In  casu”,  a  Recorrida  não  provou  a  inadimplência  do

Recorrente, tornando ilegal a negativação em cadastro de proteção ao crédito,

eis que a todo tempo limitou-se em afirmar que não teria recebido os cheques

do estabelecimento comercial onde foi realizada a compra, motivo pelo qual,

entendeu necessária a inclusão do nome do Autor nos cadastros dos maus

pagadores.

Não  bastasse  isso,  o  documento  de  fl.  18  sequer  identifica

quais  as  parcelas  em  atraso  que  justificariam  a  negativação  do  cliente,

circunstância,  a  meu ver,  essencial,  tendo em vista  que os extratos  de fls.

21/23 indicam que o  Promovente  dispunha de considerável  saldo bancário.

Outra questão que merece relevo, é a inexistência de prévia comunicação ao

cliente da necessidade de quitar as alegadas parcelas em atraso, elemento de

prova que o Santander não fez juntar aos autos.

Portanto,  dúvida  não  há  de  que  a  atitude  da  Recorrida  se

mostrou  decisiva  para  o  resultado  lesivo.  Este  teve  como  causa  direta  e

imediata  o  ato  de  cobrar  ilegalmente  dívida  inexistente  da  qual  resultou  a

negativação  do  nome  do  Apelante,  muito  embora,  a  instituição  bancária

disponha de todo um aparato administrativo e burocrático a seu favor.

Responde,  pois,  a  parte  promovida,  exclusivamente,  pelos

danos causados que se consubstanciam na inscrição indevida do nome do

Autor em cadastro de proteção ao crédito (SPC).

Estabelecido, assim, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe

à Apelada o dever de indenizar. Senão, veja-se:

3



Apelação Cível nº 0025578-55.2011.815.0011

APELAÇÃO  CÍVEL  Ação  declaratória  de  nulidade  de
débito c/c danos morais - Inscrição indevida no SPC - Ato
ilícito - Dano presumido - Falta de comprovação do débito
- Art. 333 do CPC - Ônus da prova incumbe à parte que
tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado -
Teoria  da  carga  dinâmica  da  prova.  Nas  ações
declaratórias  de  inexistência  de  débito  c/c  nulidade  do
título, a regra da distribuição do ônus da prova pode vir a
sofrer alteração, justamente para obstar a imposição de
produção  de  prova  negativa  à  parte  autora.  In  casu,
plenamente aplicável ao caso concreto a teoria da carga
dinâmica da prova, a qual consiste na imputação do ônus
de produzir a prova negativa à parte que detém melhores
condições  materiais,  detendo  em  seu  poder  a
documentação alusiva aos fatos controvertidos, ou seja, a
ora  acionada.  Consectários  legais  da  condenação  -
Matéria de ordem pública - Modificação de ofício - Juros
moratórios  incidentes  desde  o  evento  danoso  -
Inteligência da Súmula n. 54 do STJ - Aplicação do índice
de  1% ao  mês,  até  o  arbitramento  dos danos  morais,
quando incidirá a taxa selic, que compreende a correção
monetária. Sobre o valor da indenização por dano moral
devem incidir juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde
a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54 do
STJ,  até  a  data  do  arbitramento  -  Marco  inicial  da
correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ
-,  quando  então  deverá  incidir  a  taxa  selic,  que
compreende tanto os juros como a atualização da moeda.
(apelação cível n. 2014.029095-6, de joinville, Rel. Des.
Francisco  oliveira  neto,  j.  24-06-2014).  Recurso
conhecido e desprovido. (TJSC; AC 2010.054106-4; São
João Batista;  Segunda Câmara de Direito  Público;  Rel.
Des. Subst. Rodolfo C. R. S. Tridapalli; Julg. 16/12/2014;
DJSC 07/01/2015; Pág. 449)

No tocante aos danos morais, tem-se que a sanção pecuniária

deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a prevenção e a

repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não seja tão baixa a

ponto  de  gerar  a  sensação  de  impunidade,  nem  tão  elevada  a  ponto  de

caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Esse critério é utilizado para que se alcance um duplo objetivo,

visando sempre condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa

importância em dinheiro, de modo a puni-lo, desestimulando-o da prática futura

de  atos  semelhantes  e,  com  relação  à  autora,  compensá-la  com  uma

importância  mais  ou  menos aleatória,  razões pelas  quais,  utilizando-se dos

critérios da equidade e da razoabilidade, firmo a reparação indenizatória em R$

5.000,00 (cinco mil reais). 
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Dessa  forma,  PROVEJO a  Apelação  Cível  interposta,  para

determinar o cancelamento da negativação em nome do Autor e, condenar a

Promovida ao pagamento da reparação devida a título de danos morais, no

valor acima declarado, com incidência de correção monetária, a partir da data

de publicação deste  Acórdão e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o

evento danoso.

Inverta-se o ônus da sucumbência.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador 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, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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