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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 
ORGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  NÃO 
COMPROVADO  FATO  EXTINTIVO, 
MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA 
AUTORA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. PEDIDO 
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE. 
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
SEGUIMENTO NEGADO AO APELO. 

– Tendo  havido  acordo  entre  as  partes, 
quitando o contrato, nos autos de Ação Revisional 
de  Contrato,  eventual  inscrição  em  órgão  de 
proteção  ao  crédito  mostra-se  indevida  e  ilicita, 
ensejando a indenização por dano morais.

– Quantum  indenizatório  mantido  em  R$ 
5.000,00  (cinco  mil  reais)  em  atenção  às 
peculiaridades do caso concreto e em consonância 
com os parâmetros  usualmente adotados por  este 
colegiado em situações similares.

Vistos e etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Losango 
Promoções de Venda Ltda. contra a sentença prolatada pelo Juiz da 3ª Vara 
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  que  julgou  procedente  a  Ação  de 
Cancelamento  de  Restrições  Creditícias  c/c  Indenização  por  Danos  Morais 
proposta por Elza Gregório de Lima.

O Apelante alega a inexistência de danos morais e que está 
devidamente comprovada a dívida da Recorrida, tendo em vista que trouxe aos 
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autos, na fl. 85, a suposta assinatura da Apelada em um contrato de cartão de 
crédito firmado com a empresa Ré em 18 de setembro de 2010. Ademais, aduz 
que a Recorrida não adimpliu suas obrigações, restando uma dívida no valor 
de  R$ 5.662,61 (cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e um 
centavos). Caso desta forma não seja entendido, requer a reforma do quantum 
arbitrado.

Contrarrazões ás fls. 96/102.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 
desprovimento do Recurso Apelatório, fls. 109/116.

É o relatório.

DECIDO

Compulsando-se os autos, verifica-se que a demanda funda-se 
na  discussão acerca da  existência  de  dano moral  advindo  da  inscrição do 
nome da Autora em cadastro restritivo de crédito.

De início,  destaco  que a  inserção do nome do  devedor  em 
cadastro de inadimplentes é admitida, desde que atendidos certos requisitos, 
dentre eles a dívida pendente. O não atendimento de tal pressuposto torna a 
inscrição indevida e ilícita. 

Por  conseguinte,  conclui-se  que  foi  indevida  a  inscrição  do 
nome da Apelada no registro de inadimplentes, uma vez que a Apelante não 
trouxe aos autos nenhum  fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da 
Autora, conforme preceitua o art. 333, inciso “II”, do CPC. Em suas razões, a 
Recorrente limitou-se a trazer uma suposta assinatura da Sra. Elza Gregório de 
Lima, no que seria um contrato de cartão de crédito firmado com a empresa Ré 
em 18 de setembro de 2010.

Entretanto,  analisando  os  autos,  percebe-se  que  a  Apelante 
não juntou ao caderno processual nenhum contrato que comprova o referido 
acordo firmado entre as partes. Aquela limitou-se a trazer uma assinatura da 
Apelada, datada de 18 de setembro de 2010 e que, se comparada com aquela 
do seu título de eleitor se mostra bastante diferente.

Neste  contexto,  a  conduta  da  Ré  é  ilícita,  o  que  enseja  a 
indenização pelos danos experimentados.

Quanto  ao  dano  moral,  a  situação,  por  si  só,  traduz-se  em 
prática  atentatória  aos direitos  da personalidade da Demandante,  capaz de 
ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social, assim como na 
obtenção de crédito, devendo a Demandada, então, responder por eventuais 
prejuízos causados.

Nestes  lindes,  a  prova  desta  modalidade  de  dano  torna-se 
difícil e, em certos casos, impossível, razão pela qual, entendo por considerar o 
dano moral in re ipsa, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo. 
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Assim, restando incontroverso o caráter indevido da inscrição e 
permanência  do  nome da  Autora  em cadastro  restritivo  de  crédito,  o  dano 
moral dispensa prova concreta para a sua caracterização, que origina o dever 
de indenizar. 

Concernente  à  quantificação  dos  danos  morais,  o  valor 
indenizatório, na quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tomados a 
gravidade  do  fato,  a  condição  econômica  da  Demandada,  os  incômodos, 
preocupações  e  humilhação  impostos  à  Demandante  e  o  necessário  efeito 
pedagógico  da indenização,  deve ser  mantido,  eis  o  parâmetro  usualmente 
adotado por este Colegiado em situações similares.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 
AGRAVADA  EM  ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO 
CRÉDITO.  CONSTATAÇÃO  MEDIANTE  FRAUDE 
PRATICADA  POR  TERCEIROS.  REVISÃO 
OBSTADA.  SÚMULA  STJ/7  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE.
(...)
4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em 
que,  para  a  inscrição  indevida  do  nome da  Parte 
agravada  em  órgão  de  restrição  ao  crédito,  foi 
fixado,  em 12.11.2011,  o valor  da indenização em 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, 
consideradas  as  forças  econômicas  do  autor  da 
lesão.
5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 281.035/RJ, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
19/03/2013, DJe 26/03/2013).

Por tais razões, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, 
nego seguimento ao Recurso Apelatório,  mantendo a sentença recorrida.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                        Relator                        Relator
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