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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA  EM 
PRIMEIRO  GRAU.  INSURGÊNCIA  DO 
PROMOVIDO.  CONTRATO  DE  CARTÃO  DE 
CRÉDITO.  COBRANÇA  DE  DÉBITO  NÃO 
RECONHECIDO.  PROVAS  SATISFATÓRIAS. 
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO 
DE  CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA. 
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO 
RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  DANO  MORAL 
EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR. 
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

-  Para  fins  de  reparação  de  danos  causados  ao 
consumidor,  a  Legislação  Consumerista  consagra  a 
regra da responsabilidade objetiva e solidária entre os 
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fornecedores de produtos ou de serviços.

- No caso, pela inteligência do art. 14, da legislação 
consumerista,  aplica-se  a  responsabilidade  objetiva 
do fornecedor dos serviços, diante de sua deficiência 
na  prestação  do  serviço  ofertado,  pois  é  dever  da 
empresa tomar as devidas cautelas ao inserir o nome 
do consumidor no cadastro de inadimplentes.

- Cabe ao autor, o ônus da prova do fato constitutivo 
do  direito  e  compete  ao  réu,  constituir  prova  dos 
fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do 
direito reclamado.

-  Comprovada  a  lesão,  cumulada  aos  demais 
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como 
indispensável  a reparação,  sendo a única  forma de 
ressarcir os danos sofridos pelo lesionado.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada 
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as 
peculiaridades do caso concreto.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Luiz Bernardino dos Santos ajuizou a presente Ação 
Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em face da 
Losango Financeira S/A, afirmando fazer jus à indenização por danos morais, sob a 
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alegação de  que possui  cartão  de crédito  junto  à  promovida e  que,  após  receber 
algumas faturas mensais, percebeu a existência de várias compras não realizadas e 
nem autorizadas pelo mesmo. Assevera que vinha efetuando o pagamento apenas 
das compras realizadas por ele e, mesmo tendo solicitado o bloqueio do cartão, as 
cobranças indevidas continuaram vindo em suas faturas, tendo, inclusive, seu nome 
inserido no cadastro restritivo de crédito. Em razão disso, pleiteia a condenação da 
financeira promovida ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

Contestação apresentada pela demandada, fls. 38/45, 
rebatendo  as  alegações  iniciais,  postulando  a  improcedência  do  pedido, 
argumentando,  para  tanto,  a  ausência  de  ilicitude  na  conduta  questionada,  pois 
decorrente do exercício regular de um direito, haja vista não ter sido comprovado o 
pagamento  do  débito  no  prazo  estipulado.  Aduziu,  ainda,  não  ter  havido 
demonstração  dos  alegados  danos  sofridos.  Alternativamente,  pleiteou  o 
arbitramento da indenização de forma razoável e em conformidade com a gravidade 
dos fatos.

Impugnação à contestação, fls. 83/85.

O Juiz de Direito  a quo julgou procedente o pedido, 
consignando os seguintes termos, fls. 95/97:

(...) JULGO  IMPROCEDENTE o  pedido  formulado 
na presente ação em todos os seus termos.

Ônus  sucumbencial  pelo  promovente,  os  quais 
ficam suspensos nos termos do art. 12 da Lei nº 
1.060/50,  em  face  da  gratuidade  de  justiça 
deferida.

Inconformado, o promovente interpôs  APELAÇÃO, 
fls. 102/112, postulando a reforma da decisão de primeiro grau, em razão dessa não 
se coadunar com a realidade fática demonstrada nos autos, pois, de acordo com a 
documentação encartada, as cobranças indevidas por parte da promovida causaram-
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lhe enormes transtornos, ultrapassando a seara de mero dissabor. Pugna, ainda, pela 
aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista 
tal legislação ser aplicável aos contratos bancários. Por fim, verbera que, diante da 
configuração do ato ilícito cometido pela financeira, resta demonstrado o dano moral 
sofrido pelo autor.

Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  fls.  116/121, 
pugnando pela manutenção da decisão vergastada. 

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 151/153, não se manifestou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, ressalto que o caso discutido nos autos é 
regido pelas normas pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a 
Losango Financeira S/A caracteriza-se como fornecedor de serviços, razão pela qual, 
sua  responsabilidade  é  objetiva,  nos  termos  dos  arts.  3º  e  14,  da  supracitada 
legislação, os quais prelecionam:

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade  de  produção,  montagem,  criação, 
construção,  transformação,  importação,  exportação, 
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou 
prestação de serviços.

Tal  ilação  é  o  que  dispõe o  art.  14,  do  Código  de 
Defesa do Consumidor, o qual preleciona:
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Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde, 
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela 
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 
como  por  informações  insuficientes  ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1°.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece a 
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar, 
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias 
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§  2º.  O  serviço  não  é  considerado  defeituoso  pela 
adoção de novas técnicas.
§  3°.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será 
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro - 
negritei.

Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo 
Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras. 

Diante  desse  panorama,  resta  induvidoso  que  as 
empresas de cartão de crédito são prestadoras de serviços,  não só ao titular,  pelo 
credenciamento  e  abertura,  como  também  ao  fornecedor  pelo  agenciamento  de 
clientes,  respondendo,  como já  dito,  de  forma objetiva,  ou seja,  independente  de 
culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  a  seus  clientes  por  defeito/falhas 
decorrentes do serviço que lhes presta.
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Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 
fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho preleciona:

Embora  não  exista  lei  específica  disciplinando  a 
atividade  econômica  exercida  pelas  empresas  de 
cartão de crédito, estão elas enquadradas no Código 
de Defesa do Consumidor no que diz respeito aos 
limites das cláusulas do contrato que celebram com o 
titular do cartão, bem como pertinente à natureza de 
sua responsabilidade.
(...)
todo  aquele  que  se  dispõe  a  exercer  alguma 
atividade  no  campo  do  fornecimento  de  bens  e 
serviços  tem  o  dever  de  responder  pelos  fatos  e 
vícios  resultantes  do  empreendimento 
independentemente de culpa. Este dever é imanente 
ao  dever  de  obediência  às  normas  técnicas  e  de 
segurança,  decorrendo  a  responsabilidade  do 
simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 
e executar determinados serviços. Em suma, os riscos 
do empreendimento correm por conta do fornecedor 
(de  produtos  e  serviços)  e  não  do  consumidor 
(Programa  de  Responsabilidade  Civil,  8ª  edição, 
Editora Atlas, p. 405 e 406).

Dessa forma, a deficiência na prestação de serviços 
pela  Losango Financeira S/A implica na responsabilização do fornecedor, devendo 
este  responder  objetivamente  por  eventuais  danos  causados  ao  consumidor, 
independentemente  da  observância  de  culpa,  seja  qual  for  a  sua  modalidade: 
negligência,  imperícia  e  imprudência;  sendo  esta  somente  afastada  quando 
comprovado que o defeito inexiste, e/ou haja culpa exclusiva do consumidor ou de 

Apelação Cível nº 0000091-52.2015.815.0461                                                                                                                              6 



terceiro.

Suficiente, portanto, que o consumidor comprove o 
nexo causal entre o dano ocorrido e a conduta do fornecedor (falha na prestação do 
serviço), para que a este possa ser imputado o dever de reparar os danos que causou.

Ademais,  diante  da  incidência  da  norma 
consumerista à hipótese em apreço, é cabível a aplicação da regra constante do art. 6º, 
VIII,  do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório. É que, 
como cediço,  o  instituto da inversão do ônus da prova confere ao  consumidor a 
oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em 
juízo. 

No  caso  em  concreto,  como  já  relatado  alhures,  a 
parte autora afirma que, em razão de má prestação do serviço da promovida, passou 
a receber várias cobranças indevidas em suas faturas de cartão de crédito e, mesmo 
tendo  comunicado  o  fato  e  solicitado  o  bloqueio  do  cartão  à  demandada,  tais 
cobranças não cessaram. Alega, ainda, que, diante da falta de êxito na solução da 
celeuma, registrou um Boletim de Ocorrência em setembro de 2014, fl. 24, noticiando 
não possuir aparelho celular e não reconhecer nenhuma das recargas apresentadas 
nas suas faturas, fls. 26/33, e, mesmo depois disso tudo, ainda teve seu nome inserido 
no  cadastro  restritivo  de  crédito,  ocasionando-lhe  vários  transtornos  e 
constrangimentos.

Citada,  a  promovida  apenas  rebateu  os  fatos 
descritos na exordial, deixando, contudo, de colacionar prova da efetividade do seu 
serviço e de que tomou todas as precauções para que o evento não ocorresse. 

Logo,  não  tendo  a  demandada  demonstrado  a 
ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, conforme 
exigência do art. 333, II, do Código de Processo Civil, é imperioso reconhecer a falha 
na prestação do serviço e, por consequência, a inexistência do débito e o dever de 
indenizar, haja vista ser inegável os transtornos suportados por quem tem o nome 
negativado em razão de débito que não contraiu, fls. 21/23.
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Assim, trazida pelo consumidor a prova mínima (a 
existência de recargas de celular realizadas em Estado diverso de sua moradia e por 
noticiar no Boletim de Ocorrência de que, na época, não possuía aparelho celular) 
que comprove a verossimilhança de suas alegações, milita a seu favor a presunção de 
veracidade,  e  incumbe  ao  fornecedor  desfazê-la,  produzindo  inequívoca  prova 
liberatória.

Desse modo, diante da particularidade do caso sob 
análise, envolvendo a prestação de serviços, com a incidência do Código de Defesa 
do  Consumidor,  cabia  à  instituição  financeira  requerida  ter  a  cautela  devida  e 
comprovar  que  as  cobranças  são  realmente  devidas  antes  de  enviar  o  nome  do 
demandante para os órgãos de proteção ao crédito por débito indevido.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CARTÃO  DE  CRÉDITO. 
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE 
DÉBITO  C/C  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  DECLARAÇÃO  DE 
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA 
MEDIDA  ANTECIPATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE 
INTERESSE  RECURSAL.  Carece  o  apelante  de 
interesse  recursal  quando  pede  a  declaração  de 
inexistência  da  dívida  e  a  manutenção  da  medida 
antecipatória,  uma vez que tais providências foram 
adotadas  pela  magistrada  a  quo.  PAGAMENTO 
REALIZADO  EM  ESTABELECIMENTO 
CONVENIADO.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE  DO 
VALOR  AO  BANCO.  INOPONIBILIDADE  AO 
CONSUMIDOR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  O 
pagamento  da  dívida  restou  sobejamente 
demonstrado  nos  autos,  não  elidindo  o  dever  de 
indenizar a alegação de que o valor não teria sido 
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recebido pelo banco. A partir do momento em que o 
réu  oferece  aos  seus  clientes  a  possibilidade  de 
efetuar o pagamento de faturas em estabelecimentos 
de terceiros, torna-se responsável por eventual falha 
verificada  ao  longo  do  processo,  não  se  podendo 
admitir a tentativa de atribuir ao consumidor o ônus 
de  arcar  com  as  consequências  do  defeito  na 
prestação  do  serviço.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. Para a avaliação do dano moral 
sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla 
finalidade da indenização: a compensatória, que visa 
proporcionar  lenitivo  ao  prejuízo  causado  ao 
consumidor  e  a  pedagógica,  cujo  objetivo  é 
desestimular  a  repetição  de  condutas  semelhantes, 
sem,  contudo,  implicar  enriquecimento.  Apelo 
parcialmente  conhecido  e,  na  parte  conhecida, 
provido. (Apelação Cível Nº 70056469265, Vigésima 
Quarta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator:  Jorge  Maraschin  dos  Santos,  Julgado  em 
26/02/2014) - grifei.

Com efeito, a inscrição do nome da parte em cadastro 
desabonador  ao  crédito,  de  forma  indevida,  mesmo  durante  um  certo  período, 
constitui causa de dano moral puro, o qual não depende da existência de reflexos 
patrimoniais  nem  da  prova  dos  incômodos  sofridos.  É  que  o  cidadão  que  tem, 
indevidamente,  seu  nome  sujeito  a  restrição  em  órgãos  de  proteção  ao  crédito, 
suporta  indiscutível  constrangimento,  ultrapassando  a  seara  de  mero  dissabor, 
tornando-se  inquestionável  o  dano  moral,  o  qual  desafia  adequada  reparação, 
porquanto, sem o conhecimento dos fatos à sua volta e sem contribuir para a sua 
ocorrência, é lesionado nas esferas da honra objetiva e subjetiva. 

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA DE  DIVIDA C/C  INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATAÇÃO  NÃO 
REALIZADA.  DÉBITO INEXISTENTE.  INCLUSÃO 
DA  PROMOVENTE  NO  CADASTRO  DE 
INADIMPLENTES.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  REJEIÇÃO.  ENTENDIMENTO 
PACIFICADO  NO  STJ  E  NESTA  CORTE. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Não  tendo  o  ora 
apelante, em momento algum, apresentado qualquer 
documento  que  contrariasse  as  afirmações  da 
promovente,  ora  recorrida,  e  pudesse  justificar  a 
negativação  de  seu  nome  em  razão  de 
inadimplemento  de  dívida  que  lhe  foi 
indevidamente  imputada,  ônus  que  lhe  incumbia, 
nos termos do art. 333, II, do CPC, não há como se 
afastar a condenação ao pagamento de indenização 
por dano moral, nos moldes fixados na sentença. - A 
inscrição  do  nome  do  consumidor  em  cadastro 
restritivo de crédito em razão de dívida inexistente 
provoca naturalmente agravos à honra do atingido 
e  prejuízos  à  sua  pessoa,  gerando  a  inegável 
obrigação  de  indenizar  os  danos  morais.  - 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 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  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
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00223305720138152001, -  Não possui -,  Relator DES 
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 16-03-2016) – negritei.

Dessa forma,  entendo que a  falha na prestação do 
serviço  restou  suficientemente  demonstrada,  razão  pela  qual  é  de  se  reformar  a 
sentença  recorrida para declarar  inexistente  o débito  e  arbitrar  indenização pelos 
danos morais suportados pelo autor.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral, 
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de 
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a 
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao 
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando 
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que 
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não 
atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras, “A indenização por dano 
moral  deve  proporcionar  ao  lesado  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que 
produza  impacto  ao  causador  do  mal  capaz  de  dissuadi-lo  de  igual  e  novo 
atentado,  sem  significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC 
0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das 
Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Acerca da matéria, julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO 
BANCÁRIO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS. DANO 
MORAL  CONFIGURADO.  REDUÇÃO  DO 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  REJEIÇÃO. 
FIXAÇÃO  RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Ante a quitação 
integral do contrato de financiamento, a inscrição em 
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cadastros  negativos  ao  crédito  acarreta  violação  a 
intimidade do autor, passível de reparação por danos 
morais.  -  Caracterizado  o  dano  moral,  há  de  ser 
fixada a indenização em valor consentâneo com a 
gravidade  da  lesão,  observadas  posição  familiar, 
cultural, política, social e econômico-financeira do 
ofendido  e  as  condições  econômicas  e  o  grau  de 
culpa do lesante, de modo que com a indenização 
se  consiga trazer uma satisfação para o ofendido, 
sem configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, 
uma  sanção  para  o  ofensor. Observadas  tais 
diretrizes  pelo  Magistrado  a  quo,  merece  ser 
mantido  o  quantum  fixado.  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00006086220088150571,  4ª  Câmara  Especializada 
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j.  em 
26-01-2016) - destaquei.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO. 
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À 
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA. 
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO. 
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade 
econômico-financeira da causadora do dano moral, 
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser 
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a 
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a 
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não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o 
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da 
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente 
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0; 
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg. 
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - destaquei.

Portanto,  no  caso  concreto,  diante  dos  fatos 
narrados, entendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) para compensar o dano sofrido e atender o caráter pedagógico da medida, a 
efeito de permitir reflexão da parte demandada sobre a necessidade de atentar para 
critério de organização e métodos no sentido de evitar conduta lesiva ao interesse 
dos consumidores. 

Nesse  passo,  é  de  se  observar  que  em  casos  de 
responsabilidade contratual,  os  juros moratórios deverão incidir no percentual  de 
1%, a contar da citação, conforme se denota do entendimento firmado no Superior 
Tribunal de Justiça, a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PROTESTO  INDEVIDO.  DANOS  MORAIS. 
MONTANTE  FIXADO.  PRINCÍPIO  DA 
PROPORCIONALIDADE  RESPEITADO.  JUROS 
MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL. 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA 
CITAÇÃO. AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  O 
entendimento deste  Sodalício é  pacífico  no sentido 
de  que  o  valor  estabelecido  pelas  instâncias 
ordinárias a título de indenização por danos morais 
pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação 
se  revelar  irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se 
dos padrões de razoabilidade. 2. Não se verifica no 
montante  fixado  -  R$  31.100,00  -  violação  do 
princípio  da  proporcionalidade,  a  configurar 
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situação  teratológica,  motivo  pelo  qual  o  caso  não 
revela  hipótese  de  intervenção  deste  eg.  Tribunal 
Superior  no  quantum  estabelecido  pelas  instâncias 
ordinárias.  3.  Em  se  tratando  de  danos  morais 
decorrentes  de  responsabilidade  contratual,  o 
termo  inicial  dos  juros  moratórios  é  a  data  da 
citação. 4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento. (STJ - AgRg no REsp 1566665 / SP, Rel. 
Min.  Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/03/2016) - 
negritei.
 
E,

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO  C/C  DANOS 
MORAIS.  DANOS  MORAIS.  CONFIGURAÇÃO. 
REEXAME  DE  PROVAS.  SUMULA N.  7  DO  STJ. 
JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  DE  ACORDO  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da 
tese  defendida  no  recurso  especial  reclamar  o 
revolvimento  do  conjunto  fático-probatório  da 
demanda. 2. Os juros moratórios fluem, nos casos 
de responsabilidade contratual, a partir da citação, 
e  não  da  data  do  arbitramento  da  indenização. 
Incidência da Súmula 83/STJ.  3.  Agravo regimental 
desprovido.(STJ - AgRg no AREsp 773872 / PR, Rel. 
Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 
14/12/2015) - destaquei.

Com  relação  à  fixação  da  correção  monetária,  o 
Superior  Tribunal  de  Justiça  já  editou  súmula  no  sentido  de  que,  nos  casos  de 
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indenização por danos morais, a correção monetária deverá fluir a partir da data da 
decisão que fixou a indenização:

Súmula  nº  362:  A correção  monetária  do  valor  da 
indenização do dano moral  incide desde a data do 
arbitramento.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, para reformar a decisão vergastada para declarar inexistente o débito e 
condenar a promovida à indenização,  a  título de dano moral,  no patamar de R$ 
3.000,00 (três mil reais), valor esse a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde 
a data do arbitramento (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescido 
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por conseguinte, 
inverto  o  ônus  de  sucumbência,  devendo  estes  serem  fixados  no  valor  de  15% 
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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