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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001115-38.2012.815.0941.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Água Branca.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Santander ( Brasil ) S.A.
ADVOGADA: Elísia Helena de Melo Martini.
APELADA: Maria de Lourdes Santana.
ADVOGADO: Jorge Márcio Pereira.

EMENTA: AÇÃO  COMINATÓRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM 
PEDIDO  DE  TUTELA ANTECIPADA C/C  INDENIZATÓRIA POR  DANOS 
MORAIS.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM. 
REJEIÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DE  NATUREZA  OBJETIVA. 
INSCRIÇÃO DO NOME DA APELADA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 
AO  CRÉDITO  SEM  JUSTA  CAUSA.  RECONHECIDO  O  DEVER  DE 
INDENIZAR.  VALOR  INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por atos ilícitos praticados 
por seus prepostos que causem danos ao contratante, uma vez que a prestação de 
serviços bancários de natureza onerosa se equipara às relações de consumo, CDC, 
art. 3º, §2º.

2- A inscrição negativa do nome da mutuária junto aos órgãos de proteção ao crédito 
foi  sem justa  causa,  porque  a  parcela  indicada  no  apontamento  pela  instituição 
financeira solicitante foi paga, a tempo e modo. 

3. Desprovimento do apelo.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0001115-38.2012.815.0941, em que figuram Maria de Lourdes Santana no 
polo ativo e Banco Santander ( Brasil ) S.A.  no polo passivo da demanda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  rejeitar  a  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva ad causam e, no mérito, negar provimento à Apelação.

VOTO.

Banco Santander ( Brasil ) S.A interpôs Apelação contra Sentença do Juízo 
da  Vara  Única  da  Comarca  de  Água  Branca,  proferida  nos  autos  da  Ação 
Cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de Tutela Antecipada, cumulada 



com Indenizatória  por  Danos  Morais,  contra  si  ajuizada  por  Maria  de  Lourdes 
Santana,  que julgou procedente os pedidos contidos  na exordial,  formulados em 
razão de inscrição do nome da Apelada junto aos cadastros de proteção ao crédito, 
para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais ), a título de danos 
morais, com atualização monetária a partir data do arbitramento e juros de mora de 
1% ( um por cento ) ao mês,  devidos da data do evento danoso, nos termos da 
Súmula  nº  54  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  além  das  custas  processuais  e 
honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% ( dez por cento ) sobre o 
valor da condenação, como fulcro no artigo 20, § 3º, do CPC.

Em suas razões, f. 103/117, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam, sob  o  argumento  de  não  ter  responsabilidade  pelo  repasse  do  valor 
descontado em folha de pagamento, que se destinava ao pagamento da parcela com 
vencimento em 16.04.2012, no valor de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), 
mas  sim o  Departamento  de  Estradas  e  Rodagem,  órgão público  com o qual  a 
Apelada mantém vínculo, sendo deste a legitimidade para figurar no polo passivo da 
demanda, insurgindo-se no mérito contra a condenação imposta na sentença, a título 
de  danos morais,  sem tecer  quaisquer  considerações  sobre  a  obrigação de fazer 
estabelecida em tutela antecipada, já cumprida, f. 86/88, reafirmando os argumentos 
apresentados na primeira instância, lastrados por jurisprudências favoráveis ao seu 
entendimento de que a hipótese encartada nos autos não representa evento ensejador 
de danos morais  passíveis  de reparo,  muito menos nos  patamares  estabelecidos, 
considerados excessivos. 

Postulou  pelo  provimento  do  Apelo  e  consequente  acolhimento  da 
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam, quando  não,  pela  reforma  da 
Sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório formulado na 
exordial, alternativamente, a redução da condenação a patamares moderados.

Contrarrazões, f. 124/127. A Apelada requereu o afastamento da preliminar 
de  ilegitimidade  passiva  ad  causam arguida  pelo  Apelante,  uma  vez  que  foi  a 
instituição financeira quem determinou o lançamento indevido de seu nome junto 
aos órgãos de proteção ao crédito, devendo responder pelo resultado advindo. No 
mérito, reafirmou os prejuízos de cunho moral suportados em razão do ato ilícito, 
porquanto, além de inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o 
Apelante realizou cobranças dirigidas ao seu local de trabalho, de modo que foi 
adequada a  condenação que lhe foi  imposta  a  título  de  danos morais.  Ao final, 
pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

O Ministério Público da Paraíba manifestou-se nos autos, f. 132/133, sem 
tecer  considerações  de  mérito,  por  força  da  Recomendação  nº  001/2012,  da 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, limitando-se a solicitar que o 
recurso siga seu caminho natural junto a essa Egrégia Câmara.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e  o preparo foi realizado, f.  118/119. Presentes os 
demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.



É do solicitante da inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito 
a responsabilidade pelas informações prestadas, CDC, 43, § 2º1. Demonstrado nos 
autos,  f.  19/20,  que foi o  Apelante quem promoveu o apontamento negativo do 
nome da Apelada, é dele a responsabilidade pelas consequências advindas de seu 
ato, devendo permanecer no polo passivo da demanda até seu deslinde, razão pela 
qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada.

Ao analisar o mérito,  as instituições financeiras respondem objetivamente 
por atos ilícitos praticados por seus prepostos que causem danos ao contratante, uma 
vez  que  a  prestação  de  serviços  bancários  de  natureza  onerosa  se  equipara  às 
relações de consumo, CDC, art. 3º, §2º2.

Na instância ordinária, a Apelada provou a relação jurídica firmada junto à 
instituição financeira, contrato de empréstimo nº 11.274884-1, f. 16, por meio do 
qual se comprometeu a pagar 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 152,00 (cento e 
cinquenta e dois reais) cada, mediante desconto em folha de pagamento, das quais já 
havia  pago  vinte  e  uma,  f.17  e  22/53,  quando  propôs  a  presente  demanda, 
principalmente,  aquela vencida em 16.04.2012, f.  25,  que foi  a  considerada não 
paga pelo Apelante e lhe ensejou cobranças, culminando, com a inscrição de seu 
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, conduta que se mostrou sem justa 
causa  e  configurou  que  a  instituição  financeira  praticou  ato  ilícito  passível  de 
reparo. 

Os  órgãos  de  proteção  ao  crédito  se  destinam a  armazenar  informações 
daqueles que contraíram dívidas, que estão sendo consideradas não pagas, de modo 
que  se  o  justo  registro  negativo  do  nome  já  acarreta  restrições  e  repercussões 
negativas  à  vida  do  inscrito,  quando   ilegítimo,  os  prejuízos  são  inegáveis, 
porquanto há violação de direito da personalidade legalmente protegido, causadora 
de  repercussões  negativas  superiores  a  meros  aborrecimentos  e  que  devem  ser 
consideradas como danos morais, independentes de outras consequências negativas 
na vida do inscrito,  por tratar-se de dano moral  in  re ipsa ou dano moral puro, 

1 Código de Defesa do Consumidor Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem 
como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de  
fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. 

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por  

escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 

….........................................................omissis.............................................................

2 Código de Defesa do Consumidor Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, na-
cional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, monta-
gem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos  
ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive 

as  de  natureza  bancária,  financeira,  de  crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das  relações  de  caráter  
trabalhista.



decorrente da simples prática do ato ilícito. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, 
ao definir quais as situações ensejam o reconhecimento do dano moral  in re ipsa, 
incluiu  a  hipótese  de  inserção  de  nome  de  forma  indevida  em  cadastro  de 
inadimplentes, uma vez que o dano está vinculado à própria existência do ilícito, 
possibilitando a dispensa da prova do resultado danoso pela vítima como condição 
ao reconhecimento do dever de indenizar.3

Estabelecida a responsabilidade civil objetiva do Apelante, bem como que 
sua  conduta  causou  danos  morais  à  Apelada,  acertada  foi  a  obrigação  de 
indenização  imposta  na  sentença,  bem  como  adequado  o  valor  indenizatório 
arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, porque fixado 
em parâmetros razoáveis diante do conteúdo dos autos e até mesmo inferiores às 
importâncias arbitradas pelo Poder Judiciário em hipóteses semelhantes, razão pela 
qual considero adequado o quantum estabelecido pela sentença.

Isto posto, conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam, no mérito, nego provimento ao Apelo.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

3AgRg no Ag 1379761 / SP
“INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE 

LANÇAMENTO  DE  ENCARGOS  EM  CONTA  CORRENTE  INATIVA.  DANO  MORAL.VALOR  DA 
CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral  
indenizável, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção 
indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 
seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal  
Superior  em  casos  de  indenização  decorrente  de  inscrição  indevida  em  órgãos  de  proteção  ao  crédito.  
Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” -  4ª Turma do STJ. Relator Ministro Luis Felipe Sa-

lomão. DJe 02/05/2011. 


