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1. “A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral,  
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de 
prova, configurando-se  in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do 
fato.” (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 
julgado em 14/05/2013, publicado no DJe de 22/05/2013).

2.  O  arbitramento  do  valor  da  indenização deve  levar  em  consideração  todas  as 
circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para  
não dar ensejo ao enriquecimento ilícito.

3. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 
arbitramento" (Súmula n.º 362 do STJ).

4. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação (STJ,  
AgRg no AREsp 353.207/SP, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,  julgado 
em 10/06/2014, publicado no DJe de 20/06/2014).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação 
Cível  n.º  0025491-36.2010.815.0011  (001.2010.025491-9/001),  em  que  figuram 
como  Apelante  Banco  Santander  (BRASIL)  S.A. e  Apelado  Carlos  Eduardo 
Marques da Silva.

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 conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial.

VOTO.

Banco  Santander  (BRASIL)  S.A. interpôs  Apelação contra  a Sentença 



prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 86/87, nos 
autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face 
dele  ajuizada  por  Carlos  Eduardo Marques  da Silva,  que  julgou parcialmente 
procedente os pedidos para declarar abusiva a cobrança da Tarifa de Emissão de 
Carnê (TEC), por ser inerente à própria atividade da instituição financeira e não 
guardar propriamente relação com a outorga do crédito, condenando-o a restituir, em 
dobro,  ao  Apelado os  valores  pagos  indevidamente,  totalizando R$ 360,00,  bem 
como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em 
razão da negativação indevida do nome do Apelado nos órgãos restritivos de crédito, 
e julgou improcedente o pedido referente à Tarifa de Abertura de Crédito, por não 
haver comprovação nos autos de sua cobrança.

Em suas razões, f. 89/102, alegou que a negativação do nome do Apelado nos 
órgãos de proteção ao crédito se deu de maneira lícita, uma vez que se encontrava 
inadimplente, e que não foi comprovado nos autos o dano moral por ele sofrido, 
sendo descabida a indenização fixada pelo Juízo.

Pugnou pelo provimento da Apelação para que a Sentença seja reformada e 
os pedidos julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja minorado o 
quantum indenizatório,  em  observância  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade.

Nas Contrarrazões,  f.  106/121, o Apelado alegou a inscrição indevida em 
cadastros de órgãos de restrição ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, cuja 
ocorrência  prescinde  de  comprovação,  operando-se  in  re  ipsa,  pugnando  pela 
manutenção da Sentença.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Pelo detido exame dos autos, verifica-se que a dívida no valor de R$ 196,76, 
com vencimento em 28/06/2010, referente à última parcela do contrato de financia-
mento de uma motocicleta celebrado entre as partes, levada a efeito para a negativa-
ção do nome do Apelado, f. 20, foi quitada em 21/06/2010, f. 15, anterior ao prazo 
pactuado, razão pela qual torna-se indevida a negativação do nome dele por dívida 
inexistente, restando configurado dano moral, operando-se in re ipsa, ou seja, inde-
pendentemente de outras provas, conforme  uníssona jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça1, ensejando direito à indenização.

No que tange ao pedido subsidiário de redução do  quantum indenizatório, 
merece prosperar, porquanto não foi arbitrado de forma razoável e adequado, caben-
do a sua diminuição de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSA-
BILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PRO-
TEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDA-
DE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDA-
DE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. […] 3. 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. […] (STJ, AgRg no AREsp 399.013/PE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,  
julgado em 11/02/2014, publicado no DJe de 19/02/2014).



reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 
como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação utilizados pelo STJ e por este 
Tribunal de Justiça para casos similares2.

Acrescenta-se que, a redução do valor da condenação não implica em com-
partilhamento de sucumbência.

Posto isso, conheço da Apelação e dou-lhe provimento parcial para redu-
zir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)  
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente atualizado a partir da 
publicação do Acórdão, a teor da Súmula n.º 362 do STJ3, acrescido de juros 
moratório de 1% ao mês contados da citação, consoante dispõe o art. 405, do 
Código Civil, mantendo-se a Sentença nos demais termos.   

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr. 
Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

2 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DOS MÓVEIS ADQUIRIDOS 
E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURA-
DO.  QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A inter-
venção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o  
país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o  
dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de  
jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 2. Não é o caso dos autos, em que houve a fixação 
em 11.05.2012, do valor da indenização por dano moral, em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), consideradas as cir-
cunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, para o dano consistente em inscrição indevida do 
nome do agravado em cadastro restritivo de crédito. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ,  
AgRg no AREsp 484.273/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,  julgado em 13/05/2014, PUBLICADO 
NO DJe DE 22/05/2014).

DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉ-
DITO. DÍVIDA QUITADA ANTES DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES 
DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. IM POSSIBILIDA-
DE. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO DO APELO. A inscrição 
indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito gera o direito à indenização por danos  
morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da ne-
gativação. Claramente o valor de R$ 6.000,00 seis mil reais não acarretará enriquecimento ao seu beneficiário.  
No entanto, também não deve ser considerado irrisório a ponto de excluir o caráter pedagógico da medida (TJ-
PB, Processo n.º 001.2009.001240-0/001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquer-
que, julgado em 09/05/2013).

3 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.


