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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  REPETIÇÃO  E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO  NÃO  SOLICITADO.  NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.  DEVER  DE  REPARAÇÃO.  QUANTUM
FIXADO  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

- O valor da indenização por danos morais deve atender ao
seu  caráter  dúplice:  compensatório  da  dor  da  vítima  e
punitivo  do  causador  do  dano.  No  entanto,  não  pode  ser
demasiadamente  elevado,  pois  caracterizar-se-ia
enriquecimento ilícito, nem significativamente baixo, que não
consiga cobrir os prejuízos sofridos pela vítima.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO 

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Santander Brasil S/A, contra
sentença que julgou parcialmente procedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por João dos Santos,
reconhecendo a inexistência do débito alegado, determinando que o promovido retire o nome
do autor dos cadastros restritivos e o condenando ao pagamento da restituição de R$ 247,50
(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), além de indenização no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), pelos prejuízos extrapatrimoniais, com correção monetária pelo
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 INPC, a partir da decisão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso,
além  de  custas  e  honorários,  estes  arbitrados  em  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação.  

Às fls. 104/110, a instituição financeira apelou, reclamando, tão somente, do valor
indenizatório, argumentando a sua excessividade. 

Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso de apelação, para reformar
a sentença reduzindo o quantum reparatório. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 126/129. 

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar no feito,  ante a ausência de interesse
público primário, conforme fls. 137/138.

É o relatório.

VOTO

Pois bem,  alega  o autor  que teve o seu nome negativado pela  empresa  apelante,
decorrente de cobrança de anuidade de cartão de crédito não solicitado. 

Tal argumentação encontra-se incontroversa nos autos, tanto que a recorrente apenas
se insurge em seu apelo com relação ao quantum indenizatório. 

Ora,  tendo  em  vista  a  impertinência  da  inscrição  negativa  em  debate,  deve  a
demandada ser responsabilizada civilmente nos termos dos artigos 14, caput, do Código de Defesa
do Consumidor c/c 186 e 927 da Lei Substantiva Civil. 

O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de que nos casos de indevida
inclusão em órgão de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, não havendo necessidade de
prova da repercussão de seus efeitos, bastando ao ofendido evidenciar que a inclusão se procedeu de
forma irregular, o que restou comprovado nos autos.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
 

CIVIL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  BANCO.  SÚMULA  Nº  297/STJ.  RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I - Nos termos
da  Súmula  nº  297  desta  Corte  Superior,  "o  Código  de  Defesa  do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras" e, de acordo com o
artigo  14  desse  diploma,  o  fornecedor  de  serviços  responde
objetivamente  pelos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos
relativos à prestação dos serviços. II - Verificada falha na prestação do
serviço bancário (consistente na compensação de cheque de acordo com
valor  errado,  grafado  em  algarismos  em  vez  daquele  grafado  por
extenso, o que levou à conseqüência do acionamento pela beneficiária) a
instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos
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decorrentes, cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade. III - A mera propositura de ação de cobrança por
parte  de  terceiro  não  é  suficiente  para  infligir  ao  Recorrente,  que
naquele  feito  figurou  como  réu,  angústia  ou  sofrimento  capaz  de
justificar a indenização pleiteada a título de danos morais. lV - Recurso
provido  em  parte  para  determinar  o  pagamento  do  apurado  dano
material, não se incluindo o dano moral. (STJ; REsp 1.077.077; Proc.
2008/0158952-9;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.
23/04/2009; DJE 06/05/2009) 

As decisões deste Egrégio Tribunal seguem o mesmo entendimento, conforme
observa-se abaixo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito  c/c  indenização  por  danos  morais.  Cobrança  de  débitos
inexistentes.  Inscrição  indevida  no  cadastro  de  restrição  de  crédito.
Procedência da ação. Primeira apelação. Danos morais. Insignificância
do  valor  fixado  diante  do  caráter  pedagógico  da  reprimenda.
Verificação em parte.  Majoração honorários  advocatícios.  Percentual
arbitrado  considerado  irrisório.  Ocorrência.  Provimento  parcial  do
apelo. Levando-se em consideração a atuação do advogado da apelante
e  o  tempo do processo,  deve  ser  considerada justa  a  majoração dos
honorários  advocatícios  como  pleiteado.  Segunda  apelação.  Banco
fininvest. Desproporcionalidade da indenização fixada. Não verificada.
Ausência de dano moral  indenizável.  Inocorrência.  Desprovimento do
apelo.  Resta  configurado  o  dano  moral,  quando  demonstrado
objetivamente  a  inscrição  indevida  do  nome  da  consumidora  no
cadastro de restrição de crédito, não necessitando de outros elementos
probantes. (TJPB; AC 200.2008.025867-2/001; Rel. Juiz Conv. Eduardo
José de Carvalho Soares; DJPB 11/06/2010; Pág. 6) Grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais
c/c pedido de antecipação de tutela para retirada de restrição cadastral.
Procedência  parcial.  Irresignação  do  banco.  Transações  bancárias
efetuadas  por  terceiros.  Falha  na  prestação  do  serviço.
Responsabilidade  objetiva.  Inteligência  do  art.  14  do  CDC.  Não
comprovação  de  culpa  exclusiva  do  consumidor.  Dano  moral
configurado.  Quantum  indenizatório.  Observância  aos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade.  Manutenção.  Desprovimento.  O
fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da  existência  de
culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por
defeitos relativos à prestação dos serviços.  O lançamento indevido na
SERASA provoca naturalmente agravos à honra do atingido e prejuízo
à sua pessoa, de forma que é imputável a indenização por danos morais
daí  decorrentes. Na  fixação  da  indenização  por  danos  morais,
recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  sócio-econômico  dos
autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz
pelos  critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (STJ, 4ª t., Rel. Min.
Sálvio  de  Figueiredo,  RESP  135.202-0  -  SP,  j.  19.05.1998,  DJ
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03.08.1998 pg 00244)”.  (TJPB; AC 001.2008.019115-6/001; Rel.  Juiz
Conv. Miguel de Britto Lyra Filho;  DJPB 10/02/2011; Pág. 5).  Grifo
nosso.

Assim, no que tange à fixação dos prejuízos extrapatrimoniais, o problema de sua
quantificação tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que
existam parâmetros seguros para sua estimação. Em toda lide que envolve o assunto o Magistrado
se defronta com a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e definidos para arbitrar
um valor adequadamente moral.

Na análise da Apelação Cível, o Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais,
pontuou, ao tratar da árdua missão do Julgador na fixação dos danos morais:

“ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às peculiaridades e à repercussão econômica
da indenização, de modo que o valor da mesma não deva ser nem tão
grande  que  converta  em  fonte  de  enriquecimento  ilícito,  nem  tão
pequeno que se torne inexpressivo”. (TJMG, Ap. 87.244, Terceira Câm.).

Examinando a situação fática apresentada (negativação indevida), conclui-se que o
montante de R$ 6.000,00 (seis mil  reais) se trata  de uma quantia justa pelo dano causado, não
acarretando em enriquecimento indevido de uma parte, nem em desfavorecimento exacerbado de
outra.

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:

PROCESSUAL CIVIL DANOS MORAIS.  NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
MATÉRIA DE PROVA. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ.  1.  É  pacífico  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça de que a revisão dos valores concedidos a
título de dano moral só é admitida quando ínfimos ou exorbitantes, o que
não se configura neste caso. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Recurso
Especial não provido. (STJ; REsp 1.655.368; Proc. 2016/0249570-6; SP;
Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 16/06/2017)

Com essas  considerações,  DESPROVEJO  O RECURSO APELATÓRIO.  Ato
contínuo, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85,
§11º, do NCPC, a serem pagos pelo promovido. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas

Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/02J/011 (R)
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