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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0004116-81.2014.815.2001  – Capital.
RELATORA :  Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE        :  Banco Santander  Brasil S.A.
ADVOGADO :  Elísia Helena de Melo Martini, OAB/RN 1853
APELADO              :  Almir Araújo de Franca
ADVOGADO          :  Felipe Chianca Ferreira de Franca, OAB 17.082

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE  DÍVIDA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO
INDÉBITO – INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO  –  DÍVIDA  INEXISTENTE  –  TÍTULO
QUITADO  –  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  –  ILICITUDE
COMPROVADA  –  DANO  MORAL  –  NEXO  CAUSAL  E
CULPA REVELADOS – REQUISITOS AUTORIZADORES –
INDENIZAÇÃO  CABÍVEL  –  VALOR  ARBITRADO  COM
RETIDÃO  –  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INAPROPRIADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A inscrição do nome do consumidor em serviço de proteção
ao  crédito  de  dívida  inexistente  ou  previamente  quitada
constitui  prática  abusiva  pela  instituição  financeira,
notadamente por aquele não ter dado causa, de modo que é
devido  o  arbitramento  do  dano  como  meio  de  reparar  o
abalo moral sofrido.

A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo
com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, a
fim de que não se converta em fonte de enriquecimento.
Considerando que ao quantificá-lo,  o magistrado fixou-o de
forma equânime,  desnecessária é a intervenção da Corte
revisora no sentido de reduzi-lo.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Banco  Santander
Brasil S.A.  em face dos termos da sentença  prolatada pelo juízo da  2ª Vara
Cível da  Comarca da Capital, que  julgou procedente o pedido formulado por
Almir Araújo de França para condenar o promovido a pagar ao promovente o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, monetariamente
corrigidos pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1%
ao  mês,  a  partir  da  data  da  inclusão  indevida  da  autora  no  cadastro  de
inadimplentes,  bem  ainda  à  repetição  do  indébito  dos  valores  pagos
indevidamente  pelo  autor,  a  ser  apurado  no  momento  da  liquidação  de
sentença, com as devidas correções.

Irresignado,  apela  o  promovido,  aduzindo  que  a  condenação
imposta  não condiz com os parâmetros adotados em casos análogos,  bem
assim com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam
a matéria.

Salienta que a “a instituição financeira em nenhum momento deu
causa ao suposto prejuízo sofrido pela parte autora, tendo somente realizado e
cumprido o contrato com  o qual foi requisitada, visto que tinha plena ciência,
quando  de  sua  assinatura”  e  que,  “dos  fatos  narrados  pela  autora  não
vislumbra-se qualquer  das hipóteses de defeito  ou  invalidade dos negócios
jurídicos prescritos nos artigos 138 a 184 do Código Civil”.

Diz  ainda  haver  disponibilizado  os  valores  à  autora,  apenas
procedendo à cobrança das parcelas do financiamento que lhe eram devidas,
agindo em exercício regular de direito.

Afirma que o autor limita-se a dizer que teve seu nome negativado
indevidamente,  sem,  contudo,  provar  o  que  alega,  sendo  certo  que  os
pressupostos que dão ensejo à reparação civil sequer restaram configurados
nos autos, porquanto ausentes o ato ilícito e o evento danoso.

Acrescenta  que  a  culpa  necessita  ser  provada,  sendo  que  as
provas  não  forneceram  elementos  a  demonstrar a  efetiva  ocorrência  do
alegado ato ilícito, bem ainda sequer há evidência do efetivo prejuízo.

O  valor  arbitrado  a  título  indenizatório  mostra-se  exacerbado,
porquanto  “para  a  fixação  do  ‘quantum’ indenizatório  não  basta  a  singela
alegação, mas é imprescindível a demonstração da extensão e gravidade do
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dano e sua efetiva influência na vida do ofendido”. Diz ainda que “a concessão
dos danos morais tem por escopo proporcionar ao lesado meios para aliviar
sua  angústia  e  sentimentos  feridos.  No  caso  em  tela,  a  condenação,  se
mantida,  deve  ser  fixada  de  forma  moderada  respeitando-se  os  já
mencionados princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. 

Finaliza  pugnando  pelo  provimento  do  apelo,  para  reformar
integralmente a sentença.

Contrarrazões às fls. 146/150, pugnando pelo desprovimento do
recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, ás fls. 157158, absteve-se de
manifestação no feito, por não vislumbrar a presença de situação ensejadora
da intervenção ministerial.

VOTO

Da  análise  dos  autos,  verifico  que  o  apelante  traz,  em  sua
narrativa recursal, afirmações genéricas acerca dos institutos da obrigação e
da responsabilidade civil, sem adentrar ao caso concreto, apresentando-se as
as razões de apelo,  na verdade,  uma reprodução genérica da contestação,
apenas com um maior aprofundamento das questões ali retratadas.

Veja-se que, assim como fez em primeiro grau,  o apelante insiste
em afirmar  que  agiu em  “exercício  regular  de  direito”  e  que  “o  contrato  é
plenamente  válido,  pois  preenche  os  requisitos  exigidos  pelo  art.  104  do
Código Civil, quais sejam: Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou
determinável e ainda forma prescrita ou não defesa em lei”.

O apelante sequer atentou para o cerne da questão debatida nos
autos que diz respeito ao fato de ter sido o nome do autor negativado, com a
inscrição nos bancos de dados do SERASA e do SPC, por solicitação do banco
apelante, sem que tivesse atrasado nenhuma das parcelas do empréstimo, as
quais já haviam sido integralmente quitadas.

O mínimo de congruência que se extrai das razões recursais e do
que  fora  decidido  na  sentença,  e  que  pode  ser  conhecido  do  recurso,  diz
respeito à alegação de que o autor não havia feito prova de que seu nome fora
negativado, bem como em relação à insurgência em face do valor arbitrado a
título de dano moral.

Contudo,  ainda  assim,  percebe-se  que  os  argumentos  não  se
sustentam, devendo ser rechaçados.
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Com efeito, depreende-se dos autos, precisamente às fls. 20 a 22,
que  foram  anexados  à  petição  inicial  documentos  que  demonstram  a
negativação do nome do autor naqueles bancos de dados negativos. 

Assim, mostra-se sem nenhum fundamento o frágil argumento do
apelante em relação à ausência de prova quanto à inserção do nome do autor
nos bancos de dados do Serasa e do SPC

Por outro lado, no que diz respeito ao quantum arbitrado a título
de  danos  morais,  o  recorrente  afirma  que  o  valor  não  teria  observado  os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não teria o autor
demonstrado os prejuízos suportados.

Ora,  mais uma vez as  alegações genéricas apresentadas pelo
apelante não conseguem infirmar o entendimento exposado na sentença.

Ao  contrário  da  assertiva  recursal  de  ter  agido  o  apelante  no
exercício regular do direito em virtude de dívida existente, as provas dos autos
se  inclinam  em  sentido  contrário,  pois  sequer  restou  demonstrada
inadimplência de qualquer parcela do empréstimo contratado.

Assim, uma vez esclarecidos esses pontos, anoto que  o  pedido
constante na exordial encontra respaldo na norma disposta de direito privado,
que prevê a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar  os
danos  causados  a  terceiros,  decorrente  de  conduta  ilícita,  caracterizando
violação da ordem legal  com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo
titular, conforme dispõe o artigo 186 e artigo 927 do Código Civil, verbis:

Art.  927.  Aquele  que,  por  ato  ilícito  (arts.  186  e  187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

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.

Afere-se,  na espécie, a ocorrência de conduta ilícita,  capaz de
ensejar danos morais, os quais são advindos das lesões sofridas pela pessoa
em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de
outrem.  Danos  morais,  pois,  são  aqueles  que  atingem  a  moralidade  e  a
afetividade,  causando  constrangimentos  e atingindo  as  esferas  íntima  e
valorativa do lesado.

No caso em espécie, o  apelante deveria ter  sido,  por meio de
seus  prepostos,  mais  diligente  no  momento  de  realizar  as  anotações  em
serviços de proteção ao crédito de dívida inexistente, a fim de evitar futuros
dissabores. 
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Como já dito,  no concernente à prova do dano, em sendo dano
moral puro1, é dispensável a prova específica ou direta do abalo moral, por se
tratar de consequência inevitável do próprio fato (art. 944 do CC).

Assim, diante da indevida inscrição nos serviços de  proteção ao
crédito, da má prestação de serviço, aí se entenda nas informações de dívida
inexistente,  ocasionando  ofensa  aos  direitos  de  personalidade,  forçoso  é
reconhecer que o apelante agiu com culpa  na  ocorrência do evento danoso,
ensejando o dano.

Atente-se que,  para a fixação da verba indenizatória  moral,  os
critérios utilizados devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária
e  jurisprudencial  pertinente  à  matéria  sub  examine, porquanto  incumbe  ao
magistrado  arbitrar  a  indenização  observando  as  peculiaridades  do  caso
concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima,
de  modo  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,  tampouco  que  seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins a que se propõe2.

Nesse contexto, visualizo não merecer reparo a sentença, eis que
o montante arbitrado não foi vultoso, porquanto fixado dentro da razoabilidade
que o caso requer. 

Diante  de  tais  considerações,  por  entender  equânime  o  valor
arbitrado,  considero  desarrazoado  o  pleito  de  redução  do  quantum
indenizatório  de R$  10.000,00 (dez  mil reais), o qual serve para amenizar o
sofrimento do apelado e também como desestímulo ao apelante, a fim de que a
instituição ofensora não torne a praticar novos atos de tal natureza.

Forte  nesses  fundamentos,  conheço  do  recurso,  negando-lhe
provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

1
[…] O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos morais causados à parte, em virtude da

deficiência na prestação dos serviços. - Restando comprovada a inscrição indevida do nome do autor nos
cadastros de Órgão de Proteção ao Crédito, sem ter contraído débito, imperioso o dever de indenizar. […] TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00195129320108150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 07-04-2015
2Na  fixação  da  indenização  por  danos  morais,  recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.[...] Resp135.202-0-SP,
4ªT.,Rel.Min.Sálvio Figueiredo,j.19-5-1998.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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