
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000229-26.2012.815.0331.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Santa Rita.
Apelante : Banco do Brasil S/A.
Advogados : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/PB 20.412-A).
                      José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/PB 20.832-A)
Apelado : Tadeu Sued de Souza Rocha.
Advogado : Américo Gomes de Almeida (OAB/PB 8.424).

AÇÃO  DE  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  AUTOR  EM
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO
CÍVEL.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
CABIMENTO.  REVELIA.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES,  ÔNUS  QUE  COMPETIA  AO  RÉU.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA
AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  VEDAÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  INDEVIDO.  REDUÇÃO
INDEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  No momento do julgamento da demanda, uma vez
observada  estar  a  hipótese  enquadrada  no  art.  6º,
inciso  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
pode o julgador aplicar a inversão do ônus da prova,
como meio de facilitar a defesa do consumidor.

-  Por ser negativo o fato controvertido na lide, cabia
ao réu, a teor do art. 14, §3º, do CDC, comprovar a
celebração de contrato com o autor, para legitimar a
cobrança  do  débito  e,  via  de  consequência,
possibilitar  a  inclusão  de  seu  nome  nos  cadastros
restritivos  de  crédito  em  caso  de  inadimplência.

Apelação Cível nº 0000229-26.2012.815.0331 1



Todavia, como visto, a instituição financeira foi revel,
não  trazendo  aos  autos  prova  da  suposta  relação
jurídica entabulada entre as partes e da dívida que deu
azo à inscrição do autor no rol dos maus pagadores.

-  A  inclusão  indevida  em  órgão  de  proteção  ao
crédito, por si só,  configura o dano moral  in re ipsa,
eis  que  implica  abalo  da  credibilidade  perante
credores, sendo desnecessária a comprovação do dano
moral sofrido, o qual é presumido.

-  O  valor  indenizatório  arbitrado  não  comporta
redução, pois fixado de acordo com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco do Brasil
S/A, hostilizando sentença de fls. 104/105v, emanada do Juízo de Direito da 2ª
Vara da Comarca de Santa Rita, que julgou procedente o pedido aviado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais,
movida por Tadeu Sued de Souza Rocha, ora apelado.

Na exordial, narrou o promovente que se dirigiu ao Banco do
Brasil, a fim de solicitar um cartão de crédito. Todavia, foi-lhe informado que
sua solicitação não foi aprovada, pois seu nome estava negativado nos órgãos
de  proteção  ao  crédito  (SPC/SERASA).  Informou  que,  posteriormente,
recebeu  uma  notificação  da  instituição  financeira  cobrando  débitos
desconhecidos  no valor  de R$ 136,76 e R$ 62,35.  Relatou que entrou em
contato com o banco, no entanto este não soube justificar a origem do débito.
Afirmou o autor que não solicitou qualquer tipo de serviço junto a parte ré,
razão pela qual não poderia ser cobrado por tal dívida, sobretudo ser inscrito
no rol dos inadimplentes. Diante disso, ajuizou ação para serem declarados
inexistentes os débitos que ensejaram a negativação, bem ainda para que fosse
indenizado pelos danos suportados.

Foi decreta a revelia da parte ré (fls. 103).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  sentenciante  julgou
procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com arrimo no art. 5º, V e X, da
Constituição Federal c/c os artigos 3º, §2º; 6º, VII, e
14.  do  Código  do  Consumidor,  JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para:
-  declarar  a  inexistência  dos  débitos  gerados  em
nome  do  autor,  confirmando  a  tutela  antecipada
deferida nos autos;
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- condenar a empresa demandada ao pagamento do
valor de R$ 3.000,00 (três mil  reais)  em favor da
parte  promovente,  a  título  de  danos  morais,
acrescidos  de  juros  de  1%  ao  mês,  a  partir  da
citação, e correção monetária pelo INPC a contar
da publicação desta sentença;
-  retirar  definitivamente  o  nome  do  autor  do
SERASA, referente a dívida discutida nos presentes
autos.
Condeno  a  promovida  em  custas  processuais  e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.” (fls. 105v) 

Irresignado  com  a  decisão  singular,  o  banco  réu  apresentou
recurso apelatório (fls. 107/11). Aduziu que inexistiria o dever de indenizar,
em  virtude  da  ausência  dos  requisitos  para  fixação  dos  danos  morais,
asseverando,  ainda,  a  ausência  de  responsabilidade  civil  e  de  ato  ilícito
praticado, uma vez ter a instituição financeira agiu no exercício regular do seu
direito. Insurgiu-se em face do quantum indenizatório fixado, alegando que o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais seria excessivo.
Requereu,  pois,  o provimento do recurso com reforma da sentença em sua
integralidade. 

O  apelado  apresentou  contrarrazões  ao  feito  (fls.  122/124),
refutando  as  insurgências  declinadas  no  recurso  voluntário,  requerendo  a
manutenção da sentença. 

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu manifestação às
fls.  128/131,  pugnando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  intervenção
meritória do Órgão Ministerial.

É o breve relatório.

VOTO.

Conheço  a  presente  Apelação  Cível,  pois  satisfeitos  os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Pois bem. O cerne da questão gira em torno do cabimento de
indenização por danos morais em virtude da inscrição indevida do autor nos
órgãos de proteção ao crédito.

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
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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.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Tratando-se,  ademais,  de  relação  de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade civil objetiva, configurada  sempre que demonstrados estes
elementos, independentemente, pois,  da existência de culpa do agente, a teor
do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

Ao exame dos autos,  verifico  que  sustentou o  autor  não  ter
celebrado qualquer contratação com a instituição demandada, mostrando-se,
pois, indevida a inscrição do seu nome no cadastro do serviço de proteção ao
crédito em virtude de dívida não contraída com o banco.

Deste modo, ao negar  a existência de relação jurídica entre as
partes e, por conseguinte, de débito apto a justificar a inserção em cadastro de
inadimplentes,  o ônus da prova passa a  ser da promovida,  por tratar-se de
prova negativa e em razão da aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor que reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;”

Como pode  se  ver,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  admite  a
inversão do ônus probatório exigindo, em contrapartida,  que  o consumidor
demonstre a verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
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consumidor  não  fica  dispensado  de  produzir  provas
em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma,
ou  seja,  o  consumidor  como  autor  da  ação  de
indenização,  deverá  comprovar os fatos constitutivos
do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso,  inclusive  com  possibilidade  de  inversão  do
ônus da prova em seu favor, conforme será analisado
em seguida.  Deve ficar claro, porém, que o ônus de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação a estes dois pressupostos da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor  e  a  defesa  do  fornecedor.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. p.328)(grifo nosso)

No caso em debate, presente a verossimilhança das alegações,
consubstanciada no fato de não haver qualquer indício de que o autor tenha
realizado qualquer negócio jurídico com o apelante. Além disso, a posição de
hipossuficiência do apelado em relação ao recorrente é incontestável,  seja de
ordem técnica ou financeira. 

Caberia,  assim  ao  réu,  pretenso  credor,  acostar  aos  autos
documento comprobatório da existência de vínculo contratual entre as partes,
para que restasse legítima a cobrança dos débitos e, via de consequência, após
regular notificação, a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de
crédito.

Todavia,  como  visto,  a  instituição  financeira  foi  revel,  não
trazendo aos autos prova da suposta relação jurídica entabulada entre as partes
e da dívida que deu azo à inscrição do autor no rol dos maus pagadores. Logo,
não  se  desincumbiu  do  seu  ônus  de  demonstrar  fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do previsto no art. 373,
II, do CPC.

Com efeito, em virtude da inexistência da contratação que teria
dado  origem  aos  débitos  que  redundaram  na  inclusão  dos  dados  do
promovente no cadastro de inadimplentes, entendo que deve ser mantido o
dever indenizatório reconhecido na sentença. 

Some-se  a  isso  o  fato  de  que  a  negativação,  por  si  só,  é
suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais, eis que implica
abalo da credibilidade perante credores, sendo desnecessária a comprovação
do dano moral sofrido, o qual é presumido. É o chamo dano in re ipsa, ou seja.
prescindíveis de outras provas.
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Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por
parte da instituição financeira promovida, bem como demonstrado o seu nexo
de  causalidade  com  o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pela  parte
recorrida, existente o dano moral visualizado pelo juízo de primeiro grau.

No mesmo sentido, os precedentes deste Tribunal:

“AÇÃO  DECLARATÓRIA C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO REFERENTE AO
INADIMPLEMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE
TELEFONIA  MÓVEL.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  AUTORA.  SUPOSTO
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CREDOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO,
TAMPOUCO DE LEGÍTIMO VÍNCULO NEGOCIAL
ENTRE  AS  PARTES.  EXIBIÇÃO  DE  TELA  DO
SISTEMA  INTERNO.  DOCUMENTO  UNILATERAL,
INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA
DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.  CONTRATAÇÃO  NÃO
DEMONSTRADA.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
CONSONÂNCIA  COM  OS  PRECEDENTES  DOS
ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.
PROVIMENTO  DO  APELO.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1.
Ante a falta de comprovação da existência de legítimo
vínculo negocial entre as Partes ou de qualquer outro
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
Promovente, não há como legitimar as cobranças e a
consequente negativação de seu nome por tais dívidas.
2.  "Negando  o  consumidor  a  existência  da  relação
jurídica  pressuposta  pela  negativação  de  seu  nome,
recai sobre o fornecedor o ônus de comprovar os fatos
positivos.  Contratação  e  utilização  dos  serviços.
Invocados  como  justificativa  para  o  apontamento
desabonador,  não  se  prestando  a  esse  fim  a  mera
juntada de telas extraídas de seu sistema interno, sem
que nos autos
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018009620158150211,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 01-08-2017). (grifo nosso)

E,

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  -  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA  -
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA  -  PROCEDÊNCIA  -
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QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO  EM  VALOR
QUE AUTORIZA A MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE  -
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  À  luz  de
jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça,
"o  dano  moral  sofrido  em  virtude  de  indevida
negativação do nome do autor se configura in re ipsa,
ou  seja,  independentemente  de  prova."1  Restando
incontroverso o ato ilícito e configurado o dano moral
in re ipsa, evidenciado está o dever de indenizar.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00312299720138150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES
BEZERRA  CAVALCANTI  ,  j.  em  31-10-2017) (grifo
nosso)

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório, fixado pelo juízo a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo
que deve ser mantido.

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano  causado  ao
ofendido  e,  ao  mesmo  tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, o montante arbitrado a título de indenização por
danos morais é condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva
do dano e  seu  efeito  lesivo.  Observou,  outrossim,  os  critérios  de
proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento sem causa
do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática
de condutas futuras semelhantes. 

Isso  posto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso,  mantendo a
sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0000229-26.2012.815.0331 8


