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AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO 
IRREGULAR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
DANO MORAL PURO OU  IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO 
DO  ABALO  EXTRAPATRIMONIAL.  CABIMENTO. 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. ART. 557,  §1º-A, 
CPC.  REFORMA DO  DECISUM.  PROVIMENTO PARCIAL 
DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Ao  coletar  os  dados,  as  empresas  que  lidam  com  crédito 
devem agir com a devida cautela,  analisando com atenção e 
minúcia os documentos apresentados pelo cliente. Caso assim 
não proceda, aceitando dados incorretos ou falsos, têm elas a 
obrigação de reparar os prejuízos daí decorrentes.

- O lançamento indevido do nome da autora nos cadastros de 
restrição  ao  crédito,  bem  como  a  cobrança  de  dívida 
inexistente, provoca naturalmente agravos à honra do atingido 
e  prejuízos  à  sua  pessoa,  gerando  a  inegável  obrigação  de 
indenizar os danos morais decorrentes.

-  É  uníssona  a  jurisprudência  do  STJ  no  sentido  de  que 
prescinde  de  prova  o  dano  moral  gerado  por  inscrição 
indevida em cadastro restritivo de crédito.

-  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.

- Consoante entendimento do artigo 557, § 1º-A, do CPC, “Se a 
decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar 
provimento ao recurso”.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 122.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Aurilane Barbosa da 
Silva contra decisão monocrática de relatoria deste Gabinete, a qual deu provimento 
parcial ao recurso apelatório interposto pela autora, condenando a parte promovida 
ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três  mil  reais)  a  título de 
danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma, ao argumento, em síntese, da gratuidade judiciária, da 
inexistência  de  todos  os  requisitos  autorizadores  da  responsabilidade  civil,  da 
ocorrência de fato de terceiro, do pacta sunt servanda, da inexistência de danos morais 
e da necessidade do quantum arbitrado. 

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  de  instrumento  por  este 
Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Faz-se  oportuno  e  pertinente  proceder  à  transcrição  da 
fundamentação  da  decisão  ora  agravada,  a  qual  bem  fundamenta  o  provimento 
jurisdicional proferido e conduz à insubsistência da totalidade das razões levantadas 
no agravo interno em desate, encontrando-se, inclusive, nas exatas linhas do artigo 



557, CPC, haja vista corroborarem o entendimento jurisprudencial dominante acerca 
do tema, in verbis:

“De início,  compulsando-se os  autos  e analisando-se a  casuística 
posta em deslinde, há de se adiantar que o recurso apelatório em 
disceptação  merece  provimento  parcial,  apenas  para  condenar  a 
parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A esse respeito,  fundamental  destacar que a controvérsia ora em 
desate transita em redor dos supostos danos morais decorrentes de 
inscrição indevida em cadastros restritivos ao crédito.

Consoante se colhe dos autos, a autora recorrida teve seus dados 
inscritos  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito  após  um  suposto 
contrato  de  financiamento  bancário  com  a  instituição  financeira 
recorrida. Sob tal prisma, o apelado não conseguiu se desincumbir 
de  demonstrar  a  ausência  de  responsabilidade  pela  inscrição  da 
recorrente em cadastro de restrição ao crédito.

Assim, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços 
responde  pela  reparação  dos  danos  independentemente  da 
existência  de  culpa  e  só  não  será  responsabilizado  se  provar  a 
inexistência do defeito no serviço prestado ou a configuração da 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Verbis:

“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. (...)
§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Como  se  sabe,  é  encargo  dos  estabelecimentos  comerciais  e  das 
empresas que lidam com crediário a conferência das informações 
pessoais e dos documentos que lhe são apresentados no momento 
da abertura do contrato. A precaução deve ser tomada para todos 
que atuam no fornecimento do serviço, sendo impossível imputar 
tal ônus a quem teve seus dados pessoais utilizados indevidamente, 
já  que  este  não  tem  como  controlar  a  realização  de  operações 
financeiras com a utilização irregular do seu nome. 

Ademais, diante da teoria do risco empresarial, adotada pelo CDC, 
as empresas têm obrigação de manter funcionário capacitado com 
um  mínimo  de  conhecimento  para  análise  de  documentos 
apresentados,  não  sendo  possível  admitir  a  abertura  de  crédito, 



mediante a utilização de documentação falsa.

In casu, a instituição financeira apelada, repito, não obteve êxito em 
demonstrar  qualquer das  exceções capazes de excluir  o dever  de 
indenizar,  notadamente  a  sustentada  culpa  exclusiva  do 
terceiro/falsário, devendo, portanto, arcar com os danos ocasionados 
ao demandante. 

Desta feita, tendo em vista a negativação indevida do consumidor 
em  cadastros  restritivos  ao  crédito  consubstanciam  dano  moral 
puro.  Tal  é  o  que  ocorre  uma  vez  que,  no  que  se  refere  à 
responsabilidade civil, em se tratando de dano moral puro ou in re 
ipsa,  afigura-se  desnecessária  a  sua  comprovação,  porquanto  tal 
abalo ofende  os  chamados  direitos  da personalidade,  traduzindo 
sentimentos de impotência e decepção.

Corroborando  referido  entendimento,  manifesta-se  a  própria 
Jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça 
e do TJPB, nos termos do que denotam os seguintes julgados:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
INDENIZAÇÃO  CIVIL.  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES. 
COMPROVAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  DANO  IN  RE  IPSA. 
VALOR  ARBITRADO  MODERADAMENTE.  AGRAVO 
IMPROVIDO. I. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de 
que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in 
re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência. II.  O 
valor arbitrado a título de reparação de danos morais está sujeito ao 
controle do Superior Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou 
exagerado, o que não ocorre no presente caso.
III. Agravo improvido”1.

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  –  ABERTURA  DE  CONTA 
CORRENTE  –  UTILIZAÇÃO  DE  DOCUMENTOS  FALSOS  – 
OMISSÃO  DO  PROMOVIDO  –  NEGLIGÊNCIA 
CARACTERIZADA  –  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  – 
CONDENAÇÃO  –  APELAÇÃO  –REDUÇÃO  DO  “QUANTUM” 
INDENIZATÓRIO  –  PROVIMENTO  PARCIAL.  A  abertura  de 
conta corrente por terceiro,  mediante a utilização de documentos 
falsos,  demonstra  a  negligência  da  instituição  financeira  com os 
procedimentos adotados,  dando margem a constrangimentos pela 
parte prejudicada, ensejando a condenação pelos danos morais daí 
decorrentes.  O  quantum  indenizatório  deve  atentar  às 
peculiaridades da lide,  proporcionando a punição ao ofensor e a 
reparação  ao  ofendido,  sem  contudo,  consistir  meio  de 
enriquecimento  ilícito,  razão  pela  qual  deve  ser  fixado 
moderadamente.” 



Portanto,  não  há  como  negar  a  existência  da  ofensa  a  que  fora 
submetida aos recorridos, visto restar incontroverso que a cobrança 
foi  indevida,  bem  como  sua  negativação.  Disso,  extrai-se, 
inequivocamente,  o  nexo  de  causalidade,  pois  foi  a  conduta 
irresponsável  da  apelante  que  resultou  o  constrangimento 
suportado pelos consumidores litigantes.

Assim, tal fato causou, por si só, mácula suficiente para dar azo ao 
pleito indenizatório, reprisando-se, outrossim, que, in casu, o dano 
é  presumido  (puro  ou  in  re  ipsa).  Nesse  sentido,  destaco  os 
seguintes precedentes desta Corte:
  
“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  -  QUITAÇÃO  DA  DÍVIDA  -MANUTENÇÃO 
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 
AO  CRÉDITO  -  INÉRCIA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  - 
DANO  MORAL  CONFIGURADO  -  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO  ARBITRADO  NOS  PRINCÍPIOS  DA 
RAZOABI LIDADE E PROPORCIONALIDADE - PROVIMENTO. 
- A inscrição negativa indevida, notadamente quando a dívida já se 
encontra quitada gera, por si só, dano moral indenizava pela ofensa 
aos direitos da personalidade, consubstanciado na mácula do nome 
do  consumidor  no  cadastro  de  inadimplentes.  -  O  valor  da 
indenização  deve  mostrar-se  suficiente  para  reparar  o  dano  do 
ofendido  e  servir  como  meio  didático  ao  condenado  para  não 
reiterar  a  conduta  ilícita,  devendo  pautar-se  nos  princípios  da 
Razoabilidade e Proporcionalidade.” 3

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE 
CIVIL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  PRESTAÇÃO 
DEVIDAMENTE  QUITADA.  DÉBITO  INEXISTENTE. 
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NO  SPC.  DANO  MORAL. 
INDENIZAÇÃO EM VALOR ELEVADO.  REDUÇÃO.  RECURSO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  Enseja  dano  moral  indenizável  a 
inscrição  em  cadastro  restritivo  de  crédito  quando  devidamente 
pagas as parcelas da dívida contraída. O dano moral, nesse caso, é 
presumido,  sendo  desnecessária  a  prova  de  sua  configuração.  O 
valor da indenização do dano moral deve ser arbitrado pelo juiz de 
maneira  a  servir,  por  um  lado,  de  lenitivo  para  a  dor  psíquica 
sofrida pelo lesado, sem importar a ele enriquecimento sem causa 
ou  estímulo  ao  abalo  suportado;  e,  por  outro  lado,  deve 
desempenhar uma função pedagógica e uma séria reprimenda ao 
ofensor, a fim de evitar a recidiva.” 4

Destarte, 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, 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.

Ou seja, referida indenização pretende compensar a dor dos lesados 
e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito 
repugna  a  conduta  violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado 
defender  e  resguardar  a  dignidade  humana.  Ao  mesmo  tempo, 
objetiva  sancionar  o  causador  do  dano,  inibindo-o  e 
desestimulando-o em relação a novas condutas.

Diante  disso,  considerando  as  particularidades  do  caso,  entendo 
que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se bastante 
adequado e razoável,  tendo em vista que esse valor não importa 
incremento  patrimonial  da  vítima,  mas  busca  a  minoração  da 
repercussão negativa do fato e um desestimulo à reincidência, com 
correção monetária a contar do arbitramento, na forma determinada 
pela Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 
citação,  extinguindo-se  o  processo  com  resolução  do  mérito  na 
forma do art. 269, I do Código de Processo Civil.

Condeno  a  parte  promovida,  ainda,  ao  pagamento  das  custas 
processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 500,00 
(quinhentos reais).

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo 557, 
§ 1º-A, do CPC, dou provimento parcial ao recurso, condenando a 
parte promovida ao pagamento de indenização a título de danos 
morais  no  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),   com  correção 
monetária  a  contar  do  arbitramento,  na  forma  determinada  pela 
Súmula 362  do  STJ,  e  juros  de mora  de 1% ao mês,  a  partir  da 
citação.”

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão  agravada,  a  qual  está  de  acordo  com  a  jurisprudência  dominante  dos 
Tribunais Superiores. Em razão dessas considerações,  nego provimento ao agravo 
interno manejado, mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 



Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


