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APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE  DÉBITO INDEVIDA C/C  DANOS  MORAIS.  CESSÃO
DE  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
ORIGEM  DO  DÉBITO  NEGATIVADO.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA.  DEVER  DE  INDENIZAR.  DANO  MORAL
PURO  OU  IN  RE  IPSA.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PEDIDO  DE  REDUÇÃO.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO  DO  VALOR  FIXADO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.
ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  A  negativação  nos  cadastros  restritivos  com  base  no
inadimplemento  de  crédito  cedido  por  terceiro  deve  estar
fundamentada com a demonstração da existência do negócio
e  da  origem  do  débito,  o  que  não  restou  devidamente
comprovado nos autos.

-  A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo
de  crédito  em  razão  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.

-  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.

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

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao apelo,
nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl.
144.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Renova  Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo
da Vara Única de Santana dos Garrotes nos autos da ação declaratória de inexistência
de débito por negativa indevida c/c pedido de danos morais, ajuizada por José Alves
Filho, ora apelado, em face da empresa recorrente.

Na sentença, o magistrado  a quo,  Exmo. Dr. Vinicius Coelho,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito referente ao contrato
discutido nos autos, bem como condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data
do vencimento do débito cobrado indevidamente e correção monetária, pelo INPC, a
partir  do  arbitramento.  Ato  contínuo,  fixou  os  honorários  advocatícios  em  15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo promovido em
favor do autor.

Inconformado com o provimento decisório, a  pessoa jurídica
demandada  interpôs  recurso,  argumentando,  em  preliminar,  a  possibilidade  de
juntada de documentos nessa fase processual. 

No mérito, destaca a legalidade da cobrança, ao aduzir que o
débito teve origem na carteira de direito de créditos financeiros cedidos em face da
recorrente cessionária. Ademais, em reforço, alega que a “apelada firmou contrato de
empréstimo,  conta  corrente  e  cartão  de  crédito  com  a  cedente,  sendo  que  este
contrato foi posteriormente cedido ao Renova Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A”. 

Afirma,  ainda,  que  a  ausência  de  notificação  da  cessão  de
crédito ao devedor cedido, não retira a validade e eficácia do negócio celebrado, bem
como assegura que essa mera formalidade não torna a dívida inexigível.  Aponta



também que  o  autor  foi  informado  da  cessão  de  crédito  quando notificada  pelo
Serasa. 

No mais, destaca que, dos autos, não se extrai conduta ilícita
praticada pela recorrente tampouco resta configurado abalo moral suportado pelo
autor, além de defender a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, quando da fixação
dos juros de mora. 

Em  contrarrazões,  a  parte  promovente  destaca  o  não
conhecimento  dos  documentos  colacionados  em  sede  de  recurso  e  pugna  pela
majoração dos honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelado, aforou a presente
demanda, visando à condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por
danos morais, ao sustentar que a parte promovida procedeu inscrição indevida de
seu nome no órgão de proteção ao crédito. 

Antes de adentrar no mérito, necessário enfrentar a discussão
preliminar referente à juntada de documentos em sede de recurso apelatório, provas
estas que são repetições daquelas colacionadas durante a instrução processual, não
havendo obrigatoriedade de desentranhamento. Por tais razões, rejeito a preliminar
ventilada pela parte recorrida.

Com relação ao mérito propriamente dito,  cabe anotar  que a
parte apelante tenta reformar a decisão a quo e desconstituir a pretensão autoral, ao
afirmar que a cobrança é devida e que a negativação do nome do autor atendeu as
normas legais, além de assegurar que a cessão de crédito observou os dispositivos
codificados. 

Acerca da cessão de crédito, cabe registrar, conforme Certidão
emitida por Cartório (fl. 35), que a Banco Santander S/A, por instrumento particular,
firmou contrato de cessão de crédito com a empresa recorrente, figurando esta na
condição de cessionária, enquanto o promovente, por sua vez, ocupou a posição de
cedido. 

Como se sabe, a cessão de crédito tem previsão no art. 286, do
CC, que prescreve o seguinte:  “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se



opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula
proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar
do instrumento da obrigação”.

Nas  palavras  do  doutrinador  Flávio  Tartuce,  pode  ser
conceituado  como  um  “negócio  jurídico  bilateral  ou  sinalagmático,  gratuito  ou
oneroso, pela qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no
todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional”1. 

Em que pese a certidão apontando a existência  da cessão de
crédito (fl. 35), tendo o banco cedido seus créditos à parte promovida, não consta dos
autos  comprovação  efetiva  da  existência  do  débito,  visto  que  o  demandado  não
trouxe  documentação  capaz  de  demonstrar  a  dívida  geradora  do  apontamento
negativo.

Consoante  bem  demonstrado  pelo  sentenciante,  as  provas
colacionadas são “ficha cadastral – pessoa física” (fls. 49/50) e “proposta de abertura
de contas e adesão a produtos e serviços – pessoa física” (fls. 53/54v) em nome do
autor,  sem,  todavia,  haver  comprovação  do  débito  ou  qualquer  contratação  de
empréstimo por ele firmado. 

Assim,  embora  se  reconheça  que  de  fato  houve  a  cessão  de
crédito entre as empresas (certidão - fl. 35), este fato não exclui o ônus da cessionária
de comprovar a relação existente entre a parte autora e o cedente (Banco Santander
Brasil S/A) no que se refere ao fato que originou o débito.  Nesse sentido, destaco
precedente, verbis:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA  COM  DANOS  MORAIS.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CESSÃO  DE  CRÉDITO.
INSCRIÇÕES  NEGATIVAS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
ORIGEM DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. I. Conforme o art.
290,  do Código Civil,  a  ausência  de notificação do devedor
sobre a cessão de crédito implica na ineficácia da mesma em
relação  a  ele.  De  outro  lado,  dispõe  o  art.  293,  do  mesmo
diploma, que independentemente do conhecimento da cessão
de crédito pelo devedor,  o cessionário pode exercer  os atos
conservatórios do direito cedido, tal como cadastrar o nome
do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. II. Todavia, no

1In, Tartuce, Flávio; Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2015, pág. 401



caso concreto, em que pese comprovada a cessão de crédito,
não  restou  demonstrada  a  origem  da  dívida,  ônus  que
incumbia  ao réu-cessionário,  pois  ao receber  o crédito  pela
cessão, assumiu os direitos e as obrigações dele decorrentes,
sendo responsável por eventual ilicitude a ele imputado nesta
transação. Aplicação do art. 333, II, do CPC, e do art. 6º, VIII,
do  CDC.  III.  Por  consequência,  impõe-se  a  declaração  de
inexistência  da  dívida  e  o  cancelamento  dos  registros
negativos  juntos  aos  órgãos  de  proteção  ao  crédito.  IV.
Configurado o dano moral in re ispa, cabível a sua redução
tendo  em  vista  a  condição  social  do  autor,  o  potencial
econômico  do  réu,  a  gravidade do  fato,  o  caráter  punitivo-
pedagógico da reparação e  os  parâmetros desta  Câmara em
casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a
partir do arbitramento definitivo, na forma da Súmula 362, do
STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir do
evento  danoso,  a  teor  da  Súmula  54,  do  STJ.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70066376146, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 11/11/2015)

Por  isso,  tenho  que a  parte  ré  não  se desvencilhou  do  ônus
probatório que lhe recaía, nos termos claros do artigo 373, inciso II, do novel CPC, “o
ônus  da  prova  incumbe:  […]  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Dessa forma, não subsistindo a legitimidade da dívida cobrada,
não se revela viável, ademais, o reconhecimento da legalidade da inscrição do nome
do promovente em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, não há como negar a
existência da ofensa a que foi submetido o recorrido, visto a negativação ter sido
indevida.

Em outras palavras, não custa referendar que o fato em exame
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).  Nesses termos,
em  se  tratando  de  dano  moral  puro,  que  ofende  os  chamados  direitos  da
personalidade,  os  quais  se  traduzem  em  sentimentos  de  impotência  e  decepção,
elementos internos que ferem a honra subjetiva da vítima, apresenta-se desnecessária
a comprovação, por estar in re ipsa.

Adstrito ao tema, percucientes são os arestos do STJ e do TJPB:



AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.  DANO  MORAL.  BANCO.  ABERTURA  DE
CONTA  POR  TERCEIRO.  SÚMULA  7/STJ.  VALOR  DA
CONDENAÇÃO. 1.  O banco  responde pelos  danos  morais
decorrentes  de  inscrição  indevida  em  cadastros  de
inadimplente,  fundada  em  dívida  relativa  à  conta  corrente
aberta  por  terceiro,  com  utilização  de  documentos
falsificados. Precedentes.  2.  A quantia  fixada não se  revela
excessiva,  considerando-se os parâmetros adotados por este
Tribunal Superior, que preleciona ser razoável a condenação
em  50  (cinqüenta)  salários  mínimos  por  indenização
decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito. Precedentes. Recurso a que se nega provimento. (STJ
– AgRg Ag 1270391 – Min. Luis Felipe Salomão, T4, 12/11/10).

RECURSO  ESPECIAL.  DANO  MORAL.  INCLUSÃO
INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E FORNECIMENTO
DE  CHEQUES  MEDIANTE  FRAUDE.  FALHA
ADMINISTRATIVA  DA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.
RISCO  DA  ATIVIDADE  ECONÔMICA.  ILÍCITO
PRATICADO  POR  TERCEIRO.  CASO  FORTUITO
INTERNO.   REVISÃO  DO  VALOR.  VIOLAÇÃO  DOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Inescondível a responsabilidade da instituição
bancária,  atrelada  ao  risco  da  própria  atividade  econômica
que exerce, pela entrega de talão de cheques a terceiro, que
mediante fraude, abriu conta bancária em nome do recorrido,
dando causa, com isso e com a devolução do cheque emitido,
por falta de fundos, à indevida inclusão do nome do autor em
órgão de restrição ao crédito. 2. Irrelevante, na espécie, para
configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a
partir de conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância
que não  elide,  por  si  só,  a  responsabilidade  da  instituição
recorrente, tendo em vista que o panorama fático descrito no
acórdão  objurgado  revela  a  ocorrência  do  chamado  caso
fortuito interno.  3. (...)  5. Recurso conhecido em parte e, no
ponto,  provido,  para  reduzi  a  indenização  a  R$  12.000,00
(doze  mil  reais),  no  limite  da  pretensão  recursal.  (Resp
774640/SP – Min. Hélio Quáglia Barbosa – T4 – 05/02/2007).



Nesse diapasão, frise-se que a indenização por dano moral  é
assegurada  pelo  art.  5º,  inc.  V,  de  nossa  Constituição  da  República,  além  do
estabelecido  nos  arts.  186  e  927,  ambos  do  Código  Civil  Brasileiro,  desde  que
preenchidos  os  requisitos  legais  para  tal  fim,  quais  sejam,  conduta  omissiva  ou
comissiva do agente, dano sofrido pela vítima e nexo causal. Assim estabelecem os
aludidos artigos do Diploma Civilista:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência  ou imprudência,  violar  direito  e  causar  dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto  ao  valor  dos  danos  morais,  não  há  dúvida  que  a
indenização deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, conforme 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.

O STJ preceitua o seguinte:

“(...) 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título
de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo
sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além
de  levar  em  conta  a  capacidade  econômica  do  réu. 4.  A
jurisprudência  desta Corte Superior tem se posicionado no
sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de
maneira  que  a  composição  do  dano  seja  proporcional  à
ofensa,  calcada  nos  critérios  da  exemplariedade  e  da
solidariedade.  5.  Em  sede  de  dano  imaterial,  impõe-se
destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza
ou  a  humilhação  sofridas  pela  vítima,  haja  vista  serem
valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor
compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano.
(...)” (STJ, Resp 716.947, Min. Luiz Fux – T1 – Dj 28/04/2006).

Em consonância  com os  parâmetros  acima salientados,  pois,
mostra-se adequada a condenação da parte recorrente no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), porquanto tal quantia se apresenta de forma razoável e não merece
a redução postulada no apelo, mantendo, assim, a sentença neste ponto. 



Com relação à incidência dos juros de mora, a decisão deve ser
retocada,  pois,  sendo  relação  extracontratual,  os  juros  não  fluem  a  partir  do
vencimento, mas do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do STJ.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao apelo, apenas para
determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54
do STJ), mantendo nos demais pontos a decisão recorrida. 

Ademais,  ante  a  sucumbência  da  parte  ré,  condeno-a  ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando, por fim, os honorários advocatícios no
patamar de 20% (vinte por cento) do montante condenatório, nos termos do artigo
85, §§ 2º e 11, do CPC. 

É como voto.

Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo  da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Exmo Dr. José Raimundo de Lima,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


