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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  CONTRATO  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO.  AVALISTA.  PAGAMENTO INTEGRAL DA
DÍVIDA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO
DECISUM.  REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA
APÓS  QUITAÇÃO  DO  DÉBITO.  DEFEITO  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  INCIDÊNCIA  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART.  14  §  3º  DO CDC.  DANOS
MORAIS  IN RE IPSA.   OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
OS  PREJUÍZOS  MORAIS  SUPORTADOS.
DESPROVIMENTO. 
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Apresentando-se o  decisum  lógico e articulado, com os
fundamentos que motivaram o acolhimento do pedido
autoral, não há que se falar em nulidade. 

A inscrição  em órgão  protetivo  de  crédito  por  dívida
quitada, evidencia a má prestação do serviço bancário,
ensejadora  do dano moral in re ipsa. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a
preliminar e desprover o recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Banco  do
Nordeste  do  Brasil  S/A  contra  sentença,  fls.  69/72,  nos  autos  da  Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e
pedido de tutela antecipada, intentada por Uberlândia da Nóbrega Silva. 

A  sentença  julgou  procedente  o  pedido  inicial,
declarando  a  inexistência  do  débito  objeto  do  presente  processo,
condenando o réu ao pagamento, a título de indenização pelo dano moral,
do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária pelo IGP-
M,  com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso. Custas e
honorários advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação. 

Em  razões  recursais,  fls.  74/82,  sustenta  o  banco
recorrente, em preliminar, a nulidade do  decisum, por ser a sentença  citra
petita. No  mérito,  afirma  que  a  parte  contrária  não  comprovou  o
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adimplemento das parcelas em atraso, razão pela qual o apelante agiu no
exercício regular do seu direito, quando procedeu à inscrição do nome da
autora em cadastro de proteção ao crédito. Requer, assim, o provimento do
recurso, a fim de reformar integralmente a decisão combatida. 

Contrarrazões,  fls.  89/98,  requerendo o desprovimento
do recurso. 

 
A Procuradoria  de  Justiça  lançou parecer  fls.  104/106,

opinando pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito,  pela regular
tramitação do recurso. 

É o relatório.
 

V O T O
Exma  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes-

Relatora

Contam  os  autos  que  Uberlândia  da  Nóbrega  Silva
ajuizou Ação Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c  Indenização por
Danos  Morais  e  pedido  de  tutela  antecipada,  em desfavor  do  Banco  do
Nordeste do Brasil, com a finalidade de obter a declaração de inexistência
do débito no valor de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais),  assim
como, indenização por danos morais,  em razão de restrição creditícia de
dívida quitada. 

A decisão de primeiro grau acolheu o pedido autoral,
condenando o Banco do Nordeste do Brasil S/A a indenizar a promovente a
título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante de
restrição creditícia por dívida integralmente paga. 

Inicialmente, é importante ressaltar que a preliminar de
nulidade do decisum não prospera. 
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De  fato,  a  decisão  ora  combatida  apresenta-se
perfeitamente  fundamentada,  articulando  o  julgador  de  forma  lógica  os
fatos e os fundamentos que motivaram o acolhimento do pedido inicial. 

Dessa  maneira,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade
levantada. 

No  mérito,  verifico  que  ocorreu,  de  fato,  defeito  na
prestação  do  serviço  por  parte  da  instituição  financeira,  o  que  vem  a
caracterizar a  responsabilidade civil objetiva, conforme dispõe o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. 

No caso, a parte autora foi avalista da Sra. Teresinha Ana
Cavalcante em Contrato de Abertura de Crédito firmado com o Banco do
Nordeste do Brasil, pelo valor total de R$ 3.302,47 (três mil, trezentos e dois
reais  e  quarenta  e  sete  centavos),  a  ser  pago  em  18  parcelas  mensais  e
sucessivas,  firmando  nota  promissória  com  data  de  vencimento  em
29/09/2014.  

Acontece que, em que pese o adimplemento integral do
débito, conforme documentos acostados,  fls.  47/63,  teve a recorrida o seu
nome  inscrito  no  cadastro  de  maus  pagadores,  pelo  valor  de  R$  367,00
(trezentos  e  sessenta  e  sete  reais),  na  data  de  02/12/2014,  como se  pode
extrair do documento de fls. 16. 

A responsabilidade  do  prestador  do  serviço  é,  assim,
objetiva, só sendo afastada quando houver a demonstração de que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexistiu, ou, então, que foi do consumidor ou
de terceiro a culpa exclusiva, o que não ocorreu no presente caso. 

Repise-se, a responsabilidade da instituição promovida
deve ser aferida à luz do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, o qual estabelece que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
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serviços”, e para o fim de afastar sua responsabilidade (art. 14, parágrafo 3o,
CDC),  deve  provar  “que  tendo  prestado  o  serviço,  o  defeito  inexiste;  a  culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro” (incisos I e II, art. 14, CDC).

Com o mesmo entendimento, aresto do nosso egrégio
Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE

INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS.

PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  DÉBITO  NÃO

RECONHECIDO  PELO  AUTOR.  RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA

COMPROVADA.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  INCIDÊNCIA

DAS  REGRAS  DO  CDC.  DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO

SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO

DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA  PELA  INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE NOS

CADASTROS  NEGATIVOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.

DANO  MORAL  IN  RE  IPSA  CONFIGURADO.  DEVER  DE

INDENIZAR.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO

EM  OBSERVÂNCIA  À  RAZOABILIDADE  E

PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. Em se tratando de

relação  de  consumo,  uma  vez  que  o  promovente  colaciona  os

documentos  hábeis  à  demonstração  da  verossimilhança  e  da

plausibilidade de suas alegações, bem como fica evidenciada sua

hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira, deve-se

operar a inversão do ônus da prova, transferindo-se ao banco o

ônus  exclusivo  de  evidenciar  a  legitimidade  da  cobrança,

porquanto não compete ao consumidor fazer prova negativa dos

fatos. A responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do

serviço é objetiva, ou seja, está desvencilhada do conceito de culpa,

por  força  da  clara  disposição  do  art.  14,  caput,  do  Código  de

Defesa  do  Consumidor.  A  inclusão  indevida  em  cadastros

negativos de proteção ao crédito.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO

do Processo Nº  00465569720118152001,  3ª  Câmara Especializada
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Cível, Relator DA DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS

MORAIS GUEDES , j. em 05-10-2016) 

Portanto, no caso, a restrição creditícia indevida enseja o
o dano moral  in re ipsa,  aquele que decorre automaticamente da situação
narrada nos autos, não havendo necessidade de prova para que se conclua
pela  existência  do  transtorno  e  constrangimento  pelo  qual  passou  a
requerente em face do ocorrido.

Nessa linha de raciocínio, a lesão exige reparação, visto
ser essa a única forma de compensar o dano sofrido, havendo violação do
patrimônio subjetivo do cliente. A honra subjetiva é a valoração que cada
um tem de si, porquanto ao ser ferida, o conforto apenas será encontrado na
compensação pecuniária.

Assim, com base neste cenário, comprovada a conduta, o
dano e o nexo causal, a obrigação de indenizar é medida que se impõe. 

Portanto,  considerando  as  peculiaridades  do  caso,
apresenta-se justa e adequada a recomposição dos danos morais na quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportado pela instituição financeira.  

Com estas  considerações,  REJEITO A PRELIMINAR
SUSCITADA  E,  NO  MÉRITO, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo incólume a decisão de 1º grau. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 13 de dezembro de
2016, conforme Certidão do julgamento, o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides. 

Participaram  do  julgamento,  a  Exma  Desa.Maria  das
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Graças  Morais  Guedes (relatora),  o  Exmo.  Des.  Saulo Henriques de Sá e
Benevides,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado para
substituir o Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento, a Exma Dra.
Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em 14 de dezembro de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A

AP E LAÇ ÃO  C ÍVE L N º  0000022-64.2015.815.0511 7


	Tribunal de Justiça da Paraíba

