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APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO  – INADIMPLÊNCIA  –  ACORDO
EXTRAJUDICIAL  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES  –
QUITAÇÃO DA  DÍVIDA  –  COBRANÇA  INDEVIDA
POSTERIOR  –  SENTENÇA JULGADA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  –  COBRANÇA  INDEVIDA  APÓS  A
QUITAÇÃO  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO  –  MANUTENÇÃO
DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DO
EFETIVO  PAGAMENTO  –  SÚMULA Nº  548  DO  STJ  –
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA  –  PRECEDENTES  DESTA
CORTE – VALOR  ARBITRADO  COM  RETIDÃO  -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO
APELO.

Para  a  responsabilização  por  ato  ilícito,  imprescindível  a
coexistência dos seguintes requisitos: (i) conduta culposa ou
dolosa,  (ii)  dano  e  (iii)  nexo  de  causalidade  entre  o
comportamento do ofensor e o abalo perpetrado à vítima,
conforme inteligência do artigo186 c/c art.  927 do Código
Civil.

Em  se  tratando  de  inscrição do  nome  do  devedor  nos
órgãos  de  proteção  ao  crédito,  havendo  o  efetivo
pagamento, é incumbência do credor retirá-lo no prazo de 5
(cinco)  dias  úteis,  na  linha  do  entendimento  exposto  na
Súmula nº 548 do STJ1.

1 Súmula  548  -  Incumbe  ao  credor  a  exclusão  do  registro  da  dívida  em  nome  do  devedor  no  cadastro  de
inadimplentes no prazo de cinco dias úteis,  a partir  do integral  e efetivo pagamento do débito.  (Súmula 548,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)
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O dano moral independe de prova, pois é presumido o abalo
psicológico,  bem como a situação vexatória  e o abalo de
crédito decorrentes dos procedimentos de cobrança quando,
de  fato,  o  autor  não  ostentava  a  condição  de  devedor
perante a empresa promovida.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em
termos  razoáveis  e  proporcionais,  para  não  ensejar
enriquecimento indevido da vítima, observados a dimensão
do dano, as circunstâncias em que se encontra a vítima e a
capacidade econômica do ofensor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls.  161/193) interposta  pelo Banco
Bradesco  Financiamentos  S/A irresignado com  a  sentença  (fls.157/158)
prolatada pelo Juízo  de Direito da  4ª Vara  Cível da Comarca da Capital que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Alexandre
de  Figueiredo  Ramos  Segundo,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido
para condenar o banco promovido ao pagamento  da quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida dos juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação.

No comando decisório, o magistrado condenou  o promovido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, o recorrente afirma que inexiste defeito na
prestação de serviços, destacando que a inscrição do nome do promovente
nos órgãos de proteção ao crédito  se  deu em virtude da inadimplência  do
contrato firmado, havendo a retirada do cadastro logo após a pactuação do
acordo para a quitação do financiamento.

Prossegue  aduzindo  que  agiu  no  exercício  regular  do  direito,
imputando ao consumidor a culpa pela negativação de seu nome, refutando a
existência do dano moral no caso concreto. Pugna, assim, pela extirpação da
condenação ou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de
danos morais. 

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  202/208,  pugnando  pela
manutenção da decisão.

Parecer  do  Ministério  Público  opinando pelo desprovimento  do
recurso (fls. 214/217).

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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VOTO

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo em vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e
Apelação  Cível)  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a  égide  do
regramento anterior, mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da Lei
nº  13.105/20152,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como os axiomas constantes no art.
1º  da  nova  lei  processual,  art.  6º  da  LINDB  e  art.  5º,  inciso  XXXVI,  da
Constituição Federal. 

 Alexandre de Figueiredo Ramos Segundo  ingressou com a
presente  ação  requerendo  a  condenação  do Banco  Bradesco
Financiamentos S/A ao pagamento de indenização por danos morais sob a
justificativa de que o banco teria efetuado diversas ligações fazendo cobranças
indevidas e  ameaças  de negativação de  seu  nome,  chegando a  emitir  um
boleto cobrando a importância de R$ 14.208,57 (quatorze mil duzentos e oito
reais e cinquenta e sete centavos), mesmo ciente da quitação do contrato de nº
4270527644 após acordo firmado entre as partes.

Na  sentença,  o  magistrado  acolheu  o  pedido  autoral,
fundamentando que a cobrança de eventual  saldo remanescente dois  anos
após a quitação do contrato ultrapassa o mero dissabor,  sendo passível de
indenização por danos morais. 

A decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Inicialmente,  esclareço  que a  relação  existente  entre  o
consumidor (autor/apelado) e o Banco  Bradesco Financiamentos S/A é de
consumo, por isso, aplicável do CDC3.

In  casu, observo  do  encarte  processual  que  o  autor  firmou
contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante e, após um
período de inadimplência, transacionou no sentido de devolver o bem objeto do
contrato, bem como o pagamento da quantia de R$ 6.037,40 (seis mil e trinta e
sete reais e quarenta centavos),  culminando com a assinatura, por ambas as

2  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.

3[…] II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova. Precedentes do STJ:
STJ, AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2014;
STJ, AgRg no AREsp 483.243/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2014.[...]
(AgRg no AREsp 479.632/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014,
DJe 03/12/2014)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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partes,  do termo de liquidação do contrato no dia  02 de fevereiro  de 2012
(fl.24).

Em  seguida,  afirmou  o  autor  ter  recebido  diversas  ligações
fazendo  cobranças  indevidas  e  ameaças  de  negativação  de  seu  nome,
chegando  a  emitir  um  boleto  cobrando  a  importância  de  R$  14.208,57
(quatorze mil duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), mesmo ciente
da  quitação  do  contrato  de  nº  4270527644  após  acordo  firmado  entre  as
partes.

Eis a situação posta nos autos:  a caracterização do dano moral
pela cobrança indevida de valores após a quitação do contrato.

Com efeito, é cediço que para a responsabilização por ato ilícito,
imprescindível a coexistência dos seguintes requisitos: (i) conduta culposa ou
dolosa, (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento do ofensor
e o abalo perpetrado à vítima, conforme inteligência do artigo 186 c/c art. 927
do Código Civil. 

Nesse tom, comete ato ilícito  "Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", nos termos do art. 186 do
Código Civil.

No presente caso, malgrado não tenha o autor ingressado com o
pedido de declaração de inexistência de débito, resta indiscutível  a existência
de  qualquer  débito  quanto  ao  contrato  de  nº  4270527644,  uma  vez  que
constam nos autos o termo de recebimento do veículo e dos valores acordados
extrajudicialmente, pondo fim a todas as obrigações da avença (fls.24/33).

Por  outro  lado,  apesar  da  quitação  da  obrigação,  a  instituição
financeira  passou  a  efetuar  diversas  cobranças  acerca  do  extinto  contrato,
chegando inclusive a gerar a emissão do boleto com o valor de R$ 14.208,57
(quatorze mil duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Nessa senda,  insta  esclarecer  que  os  e-mails  encartados  pelo
promovente demonstram a existência de uma pendência interna decorrente do
contrato em discussão, acarretando na restrição ao autor de gozar da plenitude
dos  serviços  bancários,  tendo  em vista  a  presença de  um falso  débito  de
grande monta em seu nome.

Ademais,  compulsando  os  autos  detidamente,  verifica-se  que
apesar do parcelamento do débito para o pagamento nos meses de fevereiro,
março, abril  e maio do ano de 2012, os comprovantes bancários retratam o
pagamento antecipado de todas as parcelas no próprio dia 02 de fevereiro,
enquanto que a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito
se deu apenas no dia 22 de fevereiro, ou seja, em prazo superior ao quinquídio
legal exposto no  § 3° do art. 43 do CDC, in verbis:

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Art. 43 - […]
§ 3°  O consumidor,  sempre que encontrar  inexatidão nos
seus  dados  e  cadastros,  poderá  exigir  sua  imediata
correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis,
comunicar  a  alteração  aos  eventuais  destinatários  das
informações incorretas.  

O  entendimento  acima  delineado  se  encontra pacificado  no
âmbito  do  Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  inclusive  com a edição da
Súmula nº 548, que assim dispõe:

Súmula 548 - Incumbe ao credor a exclusão do registro da
dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes
no prazo de cinco dias úteis,  a partir  do integral e efetivo
pagamento  do  débito.  (Súmula  548,  SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Logo, restando demonstrado que o débito foi efetivamente pago
no  dia  02  de  fevereiro  e  a  retirada  da  dívida  do  banco  dos  cadastros  de
inadimplência se deu em prazo superior ao quinquídio legal (fl. 153), denota-se
a existência do dano moral perpetrado, cabendo a condenação do promovido
pela omissão injustificada após a quitação do débito pelo autor.

O  dano  moral  independe  de  prova,  pois  é  presumido  o  abalo
psicológico, bem como a situação vexatória e o abalo de crédito decorrentes
dos  procedimentos  de  cobrança  quando,  de  fato,  o  autor  não  ostentava  a
condição de devedor perante a empresa promovida.

O nexo de causalidade existe, igualmente, pois o promovido não
se desincumbiu  de provar  as  suas alegações no sentido  de ser  a  conduta
imputável a terceiro, tampouco qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou
extintiva do direito autoral.

No que se refere ao quantum indenizatório, é assente na doutrina
e na jurisprudência que a honra do cidadão deve ser compensada segundo
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Cumpre ressaltar que a reparação moral deve ser proporcional à
intensidade da dor, que, a seu turno, relaciona-se com a importância da lesão
para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação
compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira
que assume especial relevo, na fixação do  quantum indenizatório, a situação
econômica do causador do dano.

A indenização deve ter para a vítima, um efeito de terapia, quando
não  para  cessar  em  definitivo,  ao  menos  para  amenizar  ou  auxiliar  na
diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação
tenha repercussão nas atitudes futuras do agente, especialmente nos casos
em que o dano é de ordem extrapatrimonial, pois é preciso inibir novas práticas
ofensivas.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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O quantum indenizatório de dano moral, portanto, deve ser fixado
em  termos  razoáveis  e  proporcionais,  para  não  ensejar  enriquecimento
indevido da vítima, observados a dimensão do dano, as circunstâncias em que
se encontra a vítima e a capacidade econômica do ofensor.

No  caso  dos  autos,  a  dívida  cobrada,  referente  à  quitação  do
contrato de financiamento,  foi  paga no dia  02 de fevereiro  de 2012,  sendo
cobrada indevidamente dois anos após o seu implemento, constando ainda a
demora injustificada em retirar o nome do devedor dos órgãos de proteção ao
crédito, quando as disposições legais e jurisprudenciais apontam o prazo de 5
(cinco) dias para fazê-lo.

Nessa senda,  reputo o valor  de R$ 4.000,00 (quatro mil  reais)
como justo razoável e proporcional à extensão do dano (cobrança indevida e
manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por prazo
superior ao disposto na súmula nº 548 do STJ), às condições da vítima e da
ofensora (instituição financeira de grande porte),  sendo capaz de compensar o
constrangimento da parte autora e suficiente para servir de alerta à ré/apelante.

Para finalizar, esclareço não ser este o primeiro caso a aportar
nessa Corte envolvendo a matéria relativa à manutenção do nome do devedor
nos órgãos de restrição ao crédito mesmo após a quitação do débito.  Nesses
recursos, o entendimento foi na mesma linha de raciocínio, senão vejamos:

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INADIMPLÊNCIA  INCONTROVERSA.  QUITAÇÃO  DO
DÉBITO.  MANUTENÇÃO  DA NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DO
INADIMPLEMENTO  DE  PARCELAS  DE  CONTRATO.
POSTERIOR QUITAÇÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO
DA  RESTRIÇÃO  MESMO  APÓS  O  ADIMPLEMENTO.
ILEGALIDADE.  INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº  548,  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL IN RE
IPSA.  INSCRIÇÕES PREEXISTENTES.  ALEGAÇÃO QUE
NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES
DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  1.  Incumbe ao credor  a  exclusão  do  registro  da
dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes
no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo
pagamento  do  débito  (Súmula/STJ  nº  548).  2.  "A
indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante
prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da
razoabilidade,  observados  a  finalidade  compensatória,  a
extensão  do  dano  experimentado,  bem  como  o  grau  de

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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culpa.  Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de
não coibir a reincidência em conduta negligente" (TJPB; AC
0009002-89.2008.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 18/08/2015; Pág.
22) [...]4

APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES  APÓS  04  ANOS  DA  QUITAÇÃO  DA
DÍVIDA. DEVER DO CREDOR DE RETIRAR A INSCRIÇÃO.
CONDUTA  ILÍCITA  CONFIGURADA.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  INVERSÃO  DA  SUCUMBÊNCIA.
PROVIMENTO  DO  APELO.  -  A manutenção  indevida  do
nome  do  consumidor  em  cadastros  de  inadimplentes,
gerando-lhe  indesejável  abalo  de  crédito,  por  período
injustificado,  configura, irrefutavelmente,  ato ilícito passível
de  indenização,  visto  que  o  dano  moral  decorrente  de
inscrição  ou  manutenção  indevidas  no  rol  de  maus
pagadores é sabidamente presumido. - "APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por danos morais. Quitação do débíto.
Prazo  de  cinco  dias  úteis  para  a  retirada  do  nome  do
consumidor.  Manutenção  indevida  no  rol  de  maus
pagadores.  Precedente  do  STJ.  Dano  moral  configurado.
Indenização devida. Provimento. A 2ª seção do STJ, sob o
rito do art. 543 - C, do código de processo civil, por ocasião
do  julgamento  do  Recurso  Especial  nº  1.424.792  -  Ba,
firmou orientação de que o credor tem o prazo de 05 (cinco)
dias  úteis  a  contar  do  primeiro  dia  útil  subsequente  à
completa  disponibilização  do  numerário  necessário  à
quitação  do  débito  vencido,  para  retirar  o  nome  de
devedores  de  cadastros  negativadores."  (TJPB;  APL
0034486-13.  2009.  815.  2003;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel.   Des. Aluizio Bezerra Filho; DJPB
16/10/2015; Pág. 12 [...]5

Feito  esse  registro,  é  forçoso  concluir  que  o  comando
sentencial apreciou a lide de acordo com os precedentes deste Tribunal.

Com  estas  considerações,  NEGO PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima

4 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007436120158150981, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator 
DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 13-10-2016)

5 (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00028257520098150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 15-01-2016)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/5
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