
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000407-03.2014.815.0881.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Bento.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.

APELANTE: Júlio Valdevino da Silva.
ADVOGADO: Artur Araújo Filho.
APELADO: Tim Celular S/A.
ADVOGADO: Christiane Gomes da Rocha.

EMENTA: INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  NOS
ÓRGÃOS  RESTRITIVOS  DE  CRÉDITO.  DÍVIDA  INEXISTENTE.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  AUTORA.
EXISTÊNCIA  DE  INSCRIÇÃO  REQUERIDA  NO  MESMO  MOMENTO
DAQUELA  DISCUTIDA  NOS  AUTOS,  POR  PARTE  DA  MESMA
INSTITUIÇÃO. DÍVIDA CUJA LEGITIMIDADE ESTÁ SENDO DISCUTIDA EM
OUTRO  PROCESSO.  INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  N.°  385,  DO  STJ.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO  FIXADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS
PRECEDENTES DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE TJPB. PROVIMENTO
DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito
gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação
dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação.” (TJPB;
AC 026.2003.011991-6/001; Rel. Juiz Conv. Eduardo José de Carvalho Soares; DJPB
16/06/2010; Pág. 5).

2. 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 nº 385, STJ).

3. “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;  AC  0009002-
89.2008.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da
Silva; DJPB 18/08/2015; Pág. 22).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0000407-03.2014.815.0881,  em que figuram como partes  Júlio  Valdevino da
Silva e Tim Celular S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  da  Apelação  e  dar-lhe
provimento. 



VOTO.

Júlio Valdevino da Silva interpôs Apelação contra a sentença prolatada pelo
Juízo  da  Vara  Única da  Comarca  de  São  Bento,  f.  93/95,  nos  autos  da  Ação
Anulatória c/c Indenização por Danos Morais por ele intentada em desfavor da Tim
Celular S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexistente o
débito objeto da lide, e, por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização
por danos morais,  ante a existência de prévia negativação de seu nome junto aos
órgãos de restrição ao crédito, em decorrência de dívida anterior àquela discutida no
presente  feito,  condenando  as  Partes  reciprocamente  ao  pagamento  das  custas
processuais e compensando os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, f. 98/105, afirmou que o débito que ensejou anterior inscrição
de  seu  nome  nos  órgãos  restritivos  de  crédito  está  sendo  discutido  nos  autos  do
Processo  nº  0000408-85.2014.815.0881,  que  também  tramita  perante  o  Juízo  da
Comarca de São Bento, razão pela qual alega que é descabida a aplicação da Súmula
nº  385,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  a  qual  da  anotação  irregular  em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição.

Sustentou que o dano moral é patente, em razão da negativação de seu nome
por dívida declarada ilegítima, pelo que requereu o provimento do Recurso e reforma
da Sentença, para que o pedido seja julgado totalmente procedente.

Contrarrazoando, f. 117/122, o Banco Apelado alegou que o Autor não logrou
êxito em provar os supostos danos morais sofridos em virtude da inscrição de seu
nome nos órgãos de restrição ao crédito, pugnando pelo desprovimento do Apelo e
manutenção da Sentença.

A Procuradoria  de Justiça emitiu  Parecer,  f.  138/140,  não se manifestando
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores para
sua intervenção.

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  pelo  que,  presentes  os
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A inscrição do Apelante no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito é fato
incontroverso,  f.  11,  negativação  inserida  em  06/01/2013,  em  referência  à
inadimplência  do  contrato  nº  GSM0200686533540,  dívida  que  foi  declarada
inexistente pelo Juízo, ante a ausência de comprovação da contratação.

O  Juízo  entendeu,  ainda,  pela  aplicação  da  Súmula  n.°  385,  do  Superior
Tribunal de Justiça1, segundo a qual da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

1 Súmula nº 385/STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.



Inobstante  tal  conclusão,  o  documento  de  f.  11,  trazido  aos  autos  pelo
Apelante, demonstra a existência de outra negativação em seu nome, requerida pela
Empresa Apelada também em 06 de janeiro de 2013.

A legitimidade da dívida que ensejou a outra negativação está sendo discutida
nos autos do Processo nº  0000408-85.2014.815.0881, pelo que descabe,  in casu, a
incidência  da  supramencionada  Súmula  do  STJ,  impondo,  assim,  a  reforma  da
Sentença nesse ponto.

Nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, pelo que, uma vez comprovada a
inscrição indevida, caracterizados estão a conduta ilícita da Empresa de Telefonia e o
dano moral sofrido pelo Apelante, tendo em vista a situação vexatória, a reprovação
social  e  o  abalo  de  crédito  que recaem sobre  o  negativado,  provocando desgosto
íntimo e maculando a sua honra objetiva.

No presente caso, não comprovada a legitimidade do débito que ensejou a
negativação do nome do Apelante, entendo que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente
à  reparação  do  dano  experimentado,  dentro  dos  parâmetros  de  razoabilidade  e
proporcionalidade, bem como observando o viés preventivo e pedagógico do dano
moral e em consonância com os precedentes jurisprudenciais desta Quarta Câmara
Especializada Cível2.

Posto isto, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reformando a
Sentença,  julgar  totalmente  procedente  o  pedido,  condenando  a
Promovida/Apelada  ao  pagamento  da  quantia  de  R$  3.000,00,  a  título  de
indenização  pelos  danos  morais  sofridos  pelo  Autor/Apelante,  bem  como  ao
pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o montante condenatório, nos termos do §2º, do art. 65, do CPC/2015.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

2 APL 0094244-21.2012.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 15/06/2015; Pág. 18.

APL 0024083-73.2011.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 28/05/2015; Pág. 11

APL 0009002-89.2008.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB
18/08/2015; Pág. 22.


