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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000964-65.2017.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é apelante 
BANCO  DAYCOVAL S/A, é apelado LUIZ FERNANDO PEREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente) e CARLOS ABRÃO.

São Paulo, 2 de maio de 2018.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº   :   46280e
APEL.Nº      :   1000964-65.2017.8.26.0588
COMARCA:   SÃO SEBASTIÃO DA GAMA
APTE.          :   BANCO DAYCOVAL S/A
APDO.          :   LUIZ FERNANDO PEREIRA

*DANO MORAL. BANCO DE DADOS. ARBITRAMENTO. 
1. O autor teve o nome “negativado” depois de quitada a parcela 
de contrato de financiamento.
2. Ficou apurado que erro na digitação do código de identificação 
do boleto, quitado em agência lotérica, causou problemas na 
baixa do débito.
3. Ocorre que o apontamento ocorreu mesmo depois de o autor ter 
enviado ao réu, via “whatsapp” o comprovante de pagamento, 
exsurge, a partir daí, culpa do credor.
4. A “negativação” indevida de pessoa cumpridora de seus 
deveres (esse é o único apontamento desabonador demonstrado 
nos autos) provoca abalo moral “in re ipsa” que enseja o dever de 
reparação.
5. No arbitramento do dano moral, devem ser observadas as 
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as 
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa 
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
6. Recurso parcialmente provido para redução do montante 
condenatório.*

A r. sentença de fls. 72/77, cujo relatório ora se adota, julgou 

procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Luiz Fernando Pereira 

contra Banco Daycoval S/A, para reconhecer a quitação da dívida tratada nos autos 

e condenar o réu na reparação dos danos morais causados ao autor com a 

“negativação” indevida de seu nome, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, apela o vencido insistindo na culpa exclusiva do 

autor ou de terceiros e reputando excessivo o arbitramento em danos morais. Pugna 

pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.

Recurso processado e respondido.

É o relatório.

Ficou apurado nos autos que, em razão de digitação equivocada 

dos dados constantes no boleto correspondente à parcela de contrato de 

financiamento celebrado entre as partes, vencido em 24.6.2017, o credor não 
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conseguiu identificar o pagamento (feito antecipadamente no dia 9), levando o nome 

do cliente aos cadastros de inadimplentes.

Decerto que, nesse primeiro momento, não houve culpa por 

parte da entidade financeira. A informação errônea dos dados, não se sabe ao certo, 

teria partido do próprio autor ou da casa lotérica que recebeu o pagamento.

Todavia, demonstrou o autor às fls. 62/65 que, mesmo 

enviando ao réu via “whatsapp” o comprovante de pagamento, ele insistiu na 

cobrança e na “negativação” do nome do cliente, que é posterior a essa 

comunicação, consoante revela a consulta de fls. 12.

Nesse diapasão, conquanto em um primeiro momento não se 

pudesse atribuir ao réu culpa pelo evento, a partir do momento que tomou ciência do 

pagamento e, mesmo assim, apontou o nome do cliente adimplente aos cadastros de 

proteção ao crédito, deve responder pelas consequências de sua incúria.

Com efeito, a negativação de nome de pessoa, realizada de 

forma indevida, gera dever de indenizar, em razão de dano moral que não necessita 

de comprovação, uma vez que é inegável o abalo psicológico de pessoa cumpridora 

de seus deveres ao ter o nome indevidamente incluso em órgãos de proteção ao 

crédito.

A jurisprudência da 4ª Turma do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já havia assentado o entendimento acerca da desnecessidade da 

demonstração do prejuízo que, em hipóteses de “negativação” indevida, é 

presumível.

Com efeito, “...em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, 'a exigência de prova de dano 

moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição 

irregular' nesse cadastro.” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACÓRDÃO: 

AGA 203613/SP (199800672389), 353789 AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO , 4ª Turma, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, julg.: 21/03/2000).

De mais a mais, da consulta de fls. 12 consta uma pesquisa ao 
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nome do autor, posterior à disponibilização do apontamento desabonador (que 

ocorreu em 7.11.2017). A outra consulta é anterior à publicidade do ato.

Nessa esteira, evidente o dever de reparação.

Quanto ao montante indenizatório, considerando-se que a lei 

não prevê padrão de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, 

então, aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 

1547 do CC de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).

Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização 

cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e 

parágrafo único do art. 953 do CC atual).

De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano 

suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente" 

(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 

61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da 

indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem 

recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que 

seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França, 

"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser 

solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros 

apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do 

nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" 

(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional 

sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).

Registre-se que o apontamento desabonador foi no valor de R 

$370,94 e perdurou por cerca de três meses (vide fls. 12 e 67).

Nesse diapasão, atento às circunstâncias da causa, a capacidade 

econômica das partes (o autor qualificou-se na exordial como “serviços gerais”, e as 

finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza, temos por 

adequada a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

atualizada nos moldes da sentença.
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Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir o 

montante condenatório, nos moldes acima explicitados.

MELO COLOMBI
Relator
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