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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS.  NEGATIVAÇÃO  ILEGAL. 
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO “DEVEDOR 
CONTUMAZ”,  PARA  FINS  DE  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA 385  DO  STJ.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE. 
REFORMA  EM  PARTE  DA  SENTENÇA. 
PROVIMENTO.

− Se  o  consumidor  possui  apenas  duas  restrições 
creditícias e uma delas já declarada ilegal, não há lugar 
para caracterizá-lo como “devedor contumaz”, para fins 
de  aplicação  da  Súmula  385  do  STJ,  que  diz:  “Da 
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 
não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando 
preexistente  legítima inscrição,  ressalvado o direito  ao 
cancelamento”, notadamente quando a restrição que não 
foi objeto dos autos, é posterior àquela declarada ilegal.
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− Nos  casos  de  inscrição  indevida  em cadastro de 
restrição  ao  crédito,  o  dano  extrapatrimonial  é 
considerado in re ipsa. 

− O  quantum indenizatório  deve  ter  caráter 
pedagógico,  para fins  de evitar  a  ocorrência de novos 
ilícitos  e   impossibilitar,  por  outro  lado,  o 
enriquecimento sem causa.

V i s t o s ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A c o r d a  a  Terceira Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba,  na conformidade do voto da relatora e da súmula de 
julgamento, por votação unânime, DAR PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  APELAÇÃO  CÍVEL  interposta  por 
SEVERINO NOGUEIRA DOS SANTOS contra sentença (fls. 81/84) proferida 
pelo  Juízo  da  Comarca  De  Solânea  que,  nos  autos  da  AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C  INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS  ajuizada  em  face  de  OMINI  S/A  CRÉDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou  procedentes em parte os 
pedidos iniciais.

Na sentença guerreada, o magistrada destacou a Súmula 
385 do STJ, para fins de julgar improcedente a pretensão indenizatória por 
danos morais. (fls. 84).

Nas  razões  recursais,  fls.  187/94,  o  autor  sustenta  a 
reforma da sentença,  por entender que o dano moral  caracterizou-se,  na 
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espécie, pois em razão do evento, deixou de formalizar empréstimo junto ao 
BNB – Banco do Nordeste do Brasil, a juros baixíssimos.

Ainda,  sustenta  que  não  é  devedor  contumaz,  pois  a 
outra restrição creditícia também é ilegal e será contestada judicialmente.

Contrarrazões, fls. 98/107.

Cota Ministerial sem manifestação no mérito da causa. 
(fls. 117/119).

É o Relatório

V O T O

Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado.

SEVERINO NOGUEIRA DOS SANTOS ingressou com a 
presente  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  DÉBITO  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  contra  OMINI  S/A  CRÉDITO 
FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO,  alegando  que  ao  tentar  realizar 
empréstimo junto ao BNB – Banco do Nordeste do Brasil, fora surpreendido 
com a negativação do seu nome, por uma dívida que jamais contraiu, no 
avlor de R$671,91, junto à instituição demandada.

Após  o  trâmite  processual,  o  magistrado  destacou  na 
sentença que a dívida é ilegal, pois não há prova de vínculo contratual entre 
o  autor  e  a  instituição  financeira,  motivo  pelo  qual  determinou  o 
cancelamento da restrição creditícia. No entanto, por considerar o autor, um 
devedor contumaz, nos termos da Súmula 385 do STJ, julgou improcedente 
o dano moral.

Pois bem.
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O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou 
entendimento, no sentido de que, nos casos em que o consumidor possuir 
mais de uma anotação em seu nome, a nova anotação, procedida de forma 
irregular, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Colhem-se do julgado:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  REGISTRO  EM 
ÓRGÃO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO  DEVEDOR. 
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO.  DEVEDOR 
CONTUMAZ.   AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO 
PROVIDO  COM  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  1.  "Da 
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 
não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando 
preexistente legítima inscrição,  ressalvado o direito ao 
cancelamento". (Súmula 385/STJ). 2. Agravo regimental 
não provido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 
1356572/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
QUARTA  TURMA,  julgado  em  05/03/2013,  DJe 
12/03/2013).

A questão,  inclusive,  já  restou  sumulada  através  do 
enunciado  385,  do  STJ,  que  assim  dispõe:  “Da  anotação  irregular  em 
cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral, 
quando  preexistente  legítima  inscrição,  ressalvado  o  direito  ao 
cancelamento.”

Acontece  que  no  presente  caso  a  questão  é  distinta, 
razão pela qual não cede lugar para a plicação da Súmula em questão.

Com  efeito,  o  autor  apresenta,  além  da  restrição 
discutida nestes autos e declarada ilegal,  que se deu em 07/05/2014, uma 
outra  anotação,  levada  a  efeito  posteriormente,  13/06/2014,  também pela 
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mesma instituição ré e com o mesmo valor. (fls. 19).

Sendo  assim,  no  caso  concreto,  havendo  apenas  02 
(duas) anotações, com uma já declarada ilegal, não entendo que seja o autor 
um devedor contumaz, mesmo que a segunda anotação ainda não tenha 
sido contestada judicialmente.

Sendo incontroverso que a restrição objeto destes autos 
se deu ilegalmente, o dano moral se deu in re ipsa.

AGRAVO   REGIMENTAL   NO   AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  POSSIBILIDADE  DO  JUÍZO 
DE    ADMISSIBILIDADE    DE   ADENTRAR   O 
MÉRITO   DO   RECURSO.  RESPONSABILIDADE 
CIVIL.  VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 188 E 403 DO CPC 
E 14, § 3º, DO CDC. SÚMULA N. 282/STF. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA.  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CABIMENTO.  DANO  IN  RE  IPSA.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.  É  possível  o 
juízo  de  admissibilidade  adentrar o mérito do recurso. 
2.  Aplica-se  o  óbice  previsto  na  Súmula n. 282 do 
STF quando a  questão   infraconstitucional   suscitada 
não foi debatida no acórdão recorrido nem, a respeito, 
foram opostos embargos de declaração.  3.  Nos  casos 
de  inscrição  indevida  em cadastro de restrição ao 
crédito,  o dano extrapatrimonial é considerado in re 
ipsa. 4.   Incide  a   Súmula  n.   7   do  STJ se  a tese 
defendida no recurso especial  reclamar a análise dos 
elementos  probatórios  produzidos  ao  longo  da 
demanda. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 
AREsp  729.678/SP,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE 
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
24/11/2015, DJe 30/11/2015). (negritei). 

No que se refere ao valor da indenização, pondero que 
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o  autor  não  demonstrou  a  impossibilidade  de  formalizar  o  contrato  de 
empréstimo  junto  ao  BNB  e,  também,  atento  ao  caráter  pedagógico  da 
indenização e a impossibilidade de enriquecimento sem causa, tenho que o 
valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) é o adequado para a espécie.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
RECURSO,  para  reformar  em  parte  a  sentença  guerreada  e,  por 
conseguinte, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS,  arbitrando  o  valor  em  R$4.000,00  (quatro  mil  reais), 
acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o dia da anotação ilegal e 
correção monetária pelo INPC desde a publicação desta decisão.

Custas  e  honorários  pelo  réu que arbitro  em 20% do 
valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida – relator, Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das 
Graças Morais Guedes, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo.  Dr.  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  Convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques 
da Nóbrega, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de setembro de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
    Juiz Convocado
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