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                                    ACÓRDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE 
CRÉDITO  POR  DÍVIDA QUITADA.  SENTENÇA 
DE  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. 
PRELIMINAR  DE  VIOLAÇÃO  À  COISA 
JULGADA.  INOCORRÊNCIA.  DISTINTAS  AS 
CAUSAS  DE  PEDIR  DAS  AÇÕES. 
PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. 
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  APLICAÇÃO 
DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. DANO MORAL IN 
RE  IPSA  CONFIGURADO.  MANUTENÇÃO  DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  ARBITRAMENTO 
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
SENTENÇA  MANTIDA. DESPROVIMENTO  DO 
APELO. 

1. Não há que se falar em coisa julgada quando 
distintas as causas de pedir das ações. 

2.  Comprovada  a  conduta  do  apelante, 
consistente na manutenção da inscrição do nome 
da  devedora  nos  cadastros  de  inadimplentes, 
após  a  dívida  quitada,  resta  patente  o  dever 
indenizatório. 
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3.  É  descabida  a  minoração  da  indenização 
arbitrada  na  origem,  quando  se  revela 
consentânea  com a  capacidade  econômica  das 
partes, a extensão do dano e o importe do valor 
indevidamente  cobrado,  revelando-se  suficiente 
para concretizar o viés preventivo da condenação.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de 
Recurso de Apelação. 

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento 
ao recurso, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de 
fl. 247.

RELATÓRIO 

Banco Santander Brasil  S/A interpôs Apelação contra a 
sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
fls.  174/175v,  que,  nos  autos  da  ação  declaratória  de  inexistência  de 
débito  c/c  indenização  por  danos  morais  em  face  dele  ajuizada  por 
Amanda Ribeiro de Andrade, julgou procedente o pedido para declarar a 
inexistência do débito discutido nos presentes autos e condenar o banco 
ao pagamento do valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais.

Em  suas  razões,  fls.  178/190,  arguiu  a  preliminar  de 
extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito  por  violação  à  coisa 
julgada, haja vista a existência de demanda transitada em julgado com 
idênticos  fundamentos  de  fato  e  de  direito.  No  mérito,  alegou  que  a 
negativação do nome da apelada se deu em face do inadimplemento de 
uma dívida  regularmente  contraída  pela  mesma,  agindo,  pois,  em seu 
exercício  regular  de  um  direito,  não  havendo  que  se  falar  em  ilícito 
praticado,  e  por  consectário  lógico,  em  danos  suportados  pela  autora 
passíveis de reparação. 

Sustentou,  ainda,  que a apelada não se desincumbiu de 
demonstrar, adequadamente, o fato constitutivo do direito por ela alegado. 
Pugnou pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o 
pedido ou,  noutra  hipótese,  de acordo com posicionamento firmado no 
STJ, que seja minorada a indenização por danos morais para o valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas  Contrarrazões  de  fls.  235/239,  alega  a  apelada 
inexistência de coisa julgada, porquanto tratar de causa de pedir diferente, 
já que se restringe à contrato distinto. No mérito, alega que houve falha na 
prestação dos serviços, restando configurada a responsabilidade civil do 
apelante,  já  que caracterizado o nexo de causalidade entre  a  conduta 
deste e o dano causado à autora, na medida que deixou de ser diligente 
quanto  à  reincidência  do  registro  do  nome  da  autora  nos  cadastros 
restritivos de crédito.
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Processo que dispensa a intervenção Ministerial, por força 
da recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do CNMP, bem como o 
art. 1781, do novo CPC. 

É o Relatório. 
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Amanda Ribeiro de Andrade 
em  face  do  banco  Banco  Santander  Brasil  S/A,  tendo  em  vista  a 
reincidência da negativação do nome da autora nos cadastros de restrição 
ao crédito, embora quitada a dívida. 

Pois bem. Da decisão do juízo a quo que julgou procedente 
o pleito autoral, apela o promovido, arguindo, preliminarmente, extinção do 
processo sem julgamento do mérito por violação à coisa julgada, o que 
passo a analisá-la.

Não merece prosperar tal preliminar, uma vez que a ação 
proposta  perante  o  3º  Juizado Especial  Cível  da  Capital,  processo n.º 
200.2009.939.939-2, teve por objeto a discussão acerca da negativação 
indevida  (por  dívida  quitada)  do  nome  da  apelada  nos  cadastros  de 
inadimplentes com relação ao contrato nº 016411880025491. 

Com relação ao presente processo, o contrato em voga é o 
de nº 7602288, razão porque não há que se falar em coisa julgada quando 
distintas as causas de pedir.

Assim, rejeito essa preliminar. 
MÉRITO
No mérito, comprovada pela autora/apelada a quitação da 

dívida ensejadora da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 
crédito, fls. 38/39, correspondente ao pagamento integral do débito que 
mantinha  junto  ao  banco  apelante,  processo  nº  200.2009.939.939-2, 
deveria o banco ter acostado aos autos prova em sentido contrário, nos 
termos  do  art.  373,  II,  do  NCPC,  ônus  do  qual  não  se  desincumbiu, 
reputando-se como indevida a negativação ocorrida. 

Mostra-se evidente que o banco/apelante prestou serviço 
defeituoso, e, pelo que se infere do art. 142, caput, do CDC, o fornecedor 
de serviços responde,  independentemente da existência  de culpa,  pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços. 
1 Art. 178   O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da 

ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I – interesse público ou social;
II – interesse de incapaz;
III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
Parágrafo único.  A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do 
Ministério Público.

2 Art. 14. O fornecedor de serviços 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.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0103340-60.2012.815.2001  3



Tratando-se  de  dano  in  re  ipsa,  prescindível  de 
evidenciação peculiar, o cadastramento indevido em órgãos de proteção 
ao  crédito,  por  si  só,  representa  lesão  à  personalidade,  conforme 
precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ILEGALIDADE  DA 
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  SÚMULA  N.  83/STJ. 
REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  RAZOABILIDADE  NA 
FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.  REEXAME  DO  CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS. 
INADMISSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO 
MANTIDA. 1. É entendimento pacífico desta Corte que o 
dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do 
nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. 
Incidência da Súmula n. 83/STJ. […] (STJ, AgRg no AREsp 
521.400/PR,  Rel.  Min.  Antônio  Carlos  Ferreira,  Quarta 
Turma,  julgado  em  18/09/2014,  publicado  no  DJe  de 
25/09/2014). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDÉBITO 
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
SOLICITAÇÃO  DE  ENCERRAMENTO  DE  CONTA 
CORRENTE.  COMPROVAÇÃO.  NEGATIVAÇÃO 
INDEVIDA.  DEVER  DE  INDENIZAR.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
PEDIDO  JULGADO  PARCIAL  PROCEDENTE. 
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO. Incontroverso que houve 
a falha na prestação de serviços por parte do banco réu, 
posto  que  inscreveu  o  nome  do  autor  nos  órgãos  de 
proteção ao crédito por dívida que não deveria existir, pois 
decorrente  de  conta-corrente  já  encerrada  pelo  autor. 
Provada  que  a  negativação  do  nome  do  autor  foi 
indevida,  provado  está  o  dano  moral  deste  fato 
decorrente,  tratando-se,  pois,  de  dano  in  re  ipsa. 
Precedentes do STJ. Desprovimento do recurso.  (TJ-PB, 
AC  n.º  200.2010.023.645-0/001;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos, 
publicado no DJPB de 04/09/2013 p. 10). (grifo nosso) . 

No que tange ao pleito alternativo de redução do valor da 
indenização, este também não merece provimento.

Examinando  a  situação  fática  apresentada  (negativação 
indevida),  conclui-se  que  o  magistrado  de  piso  bem fundamentou  sua 
decisão para quantificar o valor indenizatório, sem contar que a empresa 
apelante não trouxe qualquer fato novo capaz de alterar a verba, razões 
pelas  quais  há  de  ser  mantida,  até  porque  representa  um  valor  de 
indiscutível alcance à empresa sucumbente.
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A Jurisprudência Pátria, inclusive do Superior Tribunal de 
Justiça, possui posicionamento firme no sentido de ser desnecessária a 
alteração do valor  da condenação em ações de indenização quando o 
mesmo se mostrar proporcional.

Vejamos:
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO 
ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO 
CRÉDITO.  PRESSUPOSTOS  DA  REPARAÇÃO  CIVIL. 
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  DANO 
PRESUMIDO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ. 
1.  A teor das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por 
analogia, não se conhece do recurso especial quanto às 
questões  sobre  as  quais  a  Corte  de  origem  não  se 
pronunciou, porquanto não levantadas pela parte, faltando-
lhes  o  indispensável  requisito  do  prequestionamento.  2. 
Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a 
inscrição indevida do nome 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, operando-se in re ipsa. 
3.  Nos  termos  da  jurisprudência  deste  Superior 
Tribunal  de  Justiça,  o  valor  estabelecido  pelas 
instâncias ordinárias a título de indenização por danos 
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em 
que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, 
distanciando-se dos padrões de razoabilidade,  o que 
não  se  evidencia  no  presente  caso. 4.  Ademais,  a 
revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na 
Súmula  7/STJ,  por  demandar  o  vedado  revolvimento  de 
matéria  fático-probatória.  5.  Agravo  regimental  a  que  se 
nega  provimento.”  (STJ -  AgRg no  Ag  1192721/SP,  Rel. 
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 
07/12/2010, DJe 16/12/2010).“ (destaquei)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  DIRIETO  PRIVADO  NÃO 
ESPECIFICADO.  BRASIL TELECOM.  COBRANÇA POR 
SERVIÇOS  NÃO  SOLICITADOS.  NEGLIGÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANO  MORAL 
CARACTERIZADO.  DANO  MORAL.  Evidenciada  a 
conduta ilícita da empresa demandada, presente está o 
dever  de  indenizar.  Na  fixação  do  montante 
indenizatório  por  gravames  morais,  deve-se  buscar 
atender à duplicidade de fins a que a indenização se 
presta,  atentando  para  a  capacidade  do  agente 
causador  do  dano,  amoldando-se  a  condenação  de 
modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o 
infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas.” (TJRS - 
Apelação  Cível  Nº  70040294951,  Décima  Segunda 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ana 
Lúcia  Carvalho  Pinto  Vieira  Rebout,  Julgado  em 
13/01/2011). (destaquei)
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DISPOSITIVO
Posto  isto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO, 

mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. 

É como voto.
Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 

Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. 
Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. Dr. Marcos William de 
Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando de 
Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de junho de 2016.

    DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                             RELATOR
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