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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER C/C DANOS MORAIS.  EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO.  PLEITO  DE  LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA.
INÉRCIA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM
APRESENTAR  PLANILHA  DE DÉBITO E  BOLETO
PARA PAGAMENTO. INSERÇÃO DO NOME DA AU-
TORA NO SERASA. CONDENAÇÃO EM DANOS MO-
RAIS. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MERO DIS-
SABOR. TESE NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE MINO-
RAÇÃO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO FIXADO DE
FORMA  PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL.  MANU-
TENÇÃO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERI-
OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

- “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. 186 do
Código Civil)

- Segundo o entendimento jurisprudencial, a inscrição indevi-
da do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito
caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde
de comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, ope-
rando-se in re ipsa.

- “ O lançamento indevido na SERASA provoca naturalmen-
te agravos à honra do atingido e prejuízo à sua pessoa, de
forma que é imputável a indenização por danos morais daí
decorrentes.”  (TJPB; AC 001.2008.019115-6/001; Rel. Juiz
Conv. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 10/02/2011; Pág.
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-   É  pacífico  o  entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses
em  que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-
se  dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
(AgRg no AREsp 308.136/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016)

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível proposta pelo Banco BMG S/A, em face da sentença (fls.
43/47), que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais aforada por  Maria
das Graças de Souza.

Na inicial, a autora alega que solicitou a antecipação do pagamento de seu saldo deve-
dor, contudo o promovido permaneceu inerte, culminando com a inserção de seu nome no SERASA,
bem como a restrição de crédito.

Ao julgar, o Magistrado condenou o banco a apresentar em juízo, “planilha e boleto
para fins de quitação antecipada da dívida, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação des-
ta decisão, levando-se em consideração a redução proporcional dos juros e demais acréscimos”,
bem como “ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros moratórios à base
mensal de 1%, a partir da citação, e correção monetária, a partir desta decisão”. (fls. 47)

Irresignado, apelou o vencido, (fls. 54/61), pugnando pela reforma da decisão por
inexistência de abalo moral; subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor estabelecido no decisó-
rio. 

Contrarrazões às fls. 67/69, pela manutenção do decisum de primeira instância.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de examinar o mérito da de-
manda ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (fls. 76/77).

É o relatório. 

VOTO

O art. 186 do Código Civil reza:

“ Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudên-
cia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente mo-
ral, comete ato ilícito.”
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Por outro lado, o art. 927 do CC prevê: 

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado o repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,  ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano impli-
car, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Na hipótese, infere-se que o ato ilícito restou configurado, devendo a promovida pro-
ceder a devida reparação.

Com efeito, a requerente solicitou a antecipação do seu saldo devedor para liquida-
ção de dois empréstimos consignados, contudo não obteve êxito no pedido, e ainda teve seu nome
incluído no SERASA.

Por outro lado, o promovido limitou-se a juntar aos autos planilha e boletos da dívi-
da, informando que esses documentos foram enviados à residência da promovente, sem refutar os
fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito da autora na forma do artigo 333, II do
Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 319, “Se o réu não contestar a ação reputar-se-ão verdadeiros
os fatos afirmados pelo autor.”

Assim, correta a sentença singular ao assinalar:

“  Restou,  ainda,  provada a  desídia  do  demandado  em não  proceder
como prevê a Lei, muito embora provada a solicitação da promovente,
inclusive firmada de próprio punho conforme se vê no documento de f.
21/22.
Note-se  que  a  disponibilização  da  planilha  e  boleto  para  pagamento
ocorreu somente após o ajuizamento da ação. Logo, no meu sentir,  o
dano moral restou configurado em razão da falha na prestação do servi-
ço e a inscrição em cadastros restritivos de crédito.
Frise-se  que  a  desídia  e  desrespeito  aos  direitos  do  consumidor  são
agravados pelo fato de se tratar de pessoa idosa, sendo tal obstáculo cri-
ado à parte na fruição de seu direito, ultrapassando os dissabores da
vida moderna, além de afrontar a moral (subjetiva e objetiva) que deve
ser indenizada. 
(…) 
Dessa forma, verifica-se que não há prova de que a autora tenha contri-
buído para a existência dos fatos narrados na inicial, razão pela qual é
de se entender como indevida recusa da emissão do boleto bancário e a
inscrição efetivada, e, por conseguinte verificado o dano moral suporta-
do pela parte autora, já que não houve excludente de ilicitude. 
(…)
Da análise de todas as provas acostadas ao feito, é indiscutível o ato
ilícito cometido pelo banco promovido – recusa de proceder a liquidação
antecipada de débito e inscrição no Serasa.
No ordenamento jurídico brasileiro, observa-se previsão para ressarci-
mento/indenização por ato ilícito, na forma do art. 186, do CC.
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Dessa forma, o valor do dano deverá ser estipulado de acordo com as
condições sócio-econômica de ambas as partes, tendo a indenização o
caráter não apenas de ressarcimento, para compensar a dor, o sofrimen-
to e todo o constrangimento porque passou a autora, mas também de
prevenção, para se impedir que outros atos semelhantes ao discutido no
momento venham a ocorrer novamente.”
(fls. 45/46)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a inscrição indevida
do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito caracteriza, por si só, o dano moral, cuja
ocorrência prescinde de comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
Nesse sentido:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO
EM  RECURSO ESPECIAL.   CADASTRO   DE  INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  ATO ILÍCITO.   DANO   MORAL   IN   RE
IPSA.  REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE   NA   FIXAÇÃO   DO   QUANTUM.   REEXAME
DO  CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBI-
LIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.  Consoante  a  jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto in-
devido   de   título   ou  inscrição  irregular  em  cadastros  de inadim-
plentes,  o  dano  moral  se  configura  in  re  ipsa, isto é, prescinde  de
prova,   ainda  que  a  prejudicada  seja  pessoa  jurídica"  (REsp    n.
1.059.663/MS,   Relatora   Ministra   NANCY   ANDRIGHI,   DJe
17/12/2008).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento  do contexto fático-probatório  dos autos,  a  teor  do que
dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3.   Somente   em   hipóteses   excepcionais,  quando  irrisório  ou exorbi -
tante  o  valor  da  indenização por danos morais arbitrado na origem,  a
jurisprudência  desta  Corte  permite  o  afastamento do referido  óbice,
para  possibilitar  a  revisão.  No  caso, o valor estabelecido pelo Tribu-
nal de origem não se mostra excessivo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel.  Ministro ANTONIO CARLOS FER-
REIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)

Finalmente, o apelante pleiteia a redução do valor da indenização, entretanto o mon-
tante fixado na sentença  a quo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e não se revela
exorbitante, pelo que deve ser mantido. A propósito:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. RES-
PONSABILIDADE CIVIL.   INSCRIÇÃO   INDEVIDA.   DANO  MORAL
IN   RE   IPSA.   QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.  Está  pacificado  nesta  eg.  Corte  que a inscrição indevida em cadas-
tro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
2.  É  pacífico  o  entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o va-
lor  estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóte-
ses  em  que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanci-
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ando-se  dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presen-
te caso.
3. Agravo interno não provido.
(AgRg no AREsp 308.136/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016)

Por essas razões,  nego provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença re-
corrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J 07 / J 1 3                                       
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