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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA ARBITRADO VALOR
INDENIZATÓRIO.  RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA
DÍVIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  QUANTO  A  ESSE  PONTO.  MATÉRIA
PRECLUSA.  DANO  MORAL.  ENVIO  DO  NOME  DO
CONSUMIDOR PARA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DÉBITO  INEXISTENTE.
OUTRA  INSCRIÇÃO  ANTERIOR.  SÚMULA  385.
INAPLICABILIDADE.  FATO GERADOR DO DANO QUE
DIVERGE DAQUELE OBSERVADO NOS PRECEDENTES
ORIGINÁRIOS  DA  SÚMULA.  ELEMENTOS  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA
CONFIGURADOS.  DANO  IN  RE  IPSA.  AUSÊNCIA  DE
EXCLUDENTES.   ARBITRAMENTO  EM  VALOR
CONDIZENTE  COM  AS  FUNÇÕES  REPARATÓRIA,
PUNITIVA  E  PREVENTIVA  DA  INDENIZAÇÃO.
RESPEITO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 

Não é aplicável a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça quando o dano moral for gerado pelo envio do nome
do  autor  ao  órgão  mantenedor  do  cadastro  sem  que  haja
dívida correspondente, ainda mais se o consumidor também
discute  judicialmente  a  existência  da  dívida  que  gerou  a
inscrição  anterior,  o  que  é  suficiente  para  que  o  julgador
interprete  o fato  em benefício  do  consumidor,  por  ser  esse
mais vulnerável.
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Comete  ato  ilícito  a  instituição  financeira  que  solicita  a
inserção do nome do consumidor no rol dos inadimplentes
sem  o  devido  lastro  contratual  justificador,  sobrevindo,
dessa forma, o dever de indenizar,  independentemente de
prova do abalo à honra e à reputação do ofendido, pois são
presumidas  as  consequências  danosas resultantes  desse
fato.

Comprovados o fato, o dano e o nexo causal ensejadores
de  responsabilidade  civil  objetiva  e  ausente  prova  de
qualquer  excludente,  não  há  como   afastar  o  dever  de
indenizar pelos danos morais sofridos.

A fixação do valor pecuniário deve observar as funções da
indenização por dano moral,  quais sejam reparar a lesão,
punir  o  agente  ofensor  e  prevenir  nova  prática  danosa
idêntica,  bem  como os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, em cotejo com as circunstâncias fáticas
delineadas na demanda.   

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Welliton Rodrigues da
Silva  contra  sentença (fls.  78/78-v)  proferida  pelo  Juízo  de Direito  da  Vara
Única da Comarca de Uiraúna, proferida nos autos da Ação de cancelamento
de ônus c/c reparação de danos morais ajuizada pelo apelante em face do
Banco Bradesco S/A.   

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou parcialmente
procedentes  os  pedidos  para  “declarar  inexistente  o  débito  imputado  ao
consumidor (contrato nº. 050809264000073), e determinar a retirada do nome
do consumidor  dos cadastros  de  restrição  de crédito  em razão do débito”.
Determinou a retirada do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao
crédito, quanto ao débito declarado inexistente, no prazo de 48h (quarenta e
oito  horas),  sob  pena  de  multa  diária  no  valor  de  R$  100,00  (cem reais).
Condenou,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de  custas  processuais  e
honorários advocatícios, esses últimos fixados no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.

Apenas  a  parte  autora  apelou  (fls.  80/85),  requerendo  o
arbitramento da indenização por dano moral. Aduziu, para tanto, que “mesmo
sendo a suposta dívida com o Banco do Brasil anterior à dívida já declarada
inexistente  com  o  apelado,  o  apelante  tomou  conhecimento  das  duas  ao
mesmo tempo, conforme explanado na inicial, sem receber qualquer cobrança

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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ou notificação prévia, ou seja, sofre o constrangimento dos danos de ambos
atos ilícitos desde a mesma data.” (fl. 82)

Alega que “é remansoso o entendimento jurisprudencial de que,
estando a inscrição pretérita sub judice a Súmula 385 do STJ não é aplicável”
(fl. 83). Afirma que “não há como se sustentar que seria necessário se juntar
cópia  de  outros  autos  que  tramitam  na  mesma  vara  simplesmente  para
informar que existe uma dívida sub judice” (fl. 84).

Contra-arrazoando (fls. 167/176), a demandada/apelada pugnou
pela manutenção do decisum.

No  parecer  de  fls.  185/186,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
pugnou pelo prosseguimento do feito sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

I  –  Da  inaplicabilidade  da  Súmula  385  do  STJ  ao  caso
concreto:

Conforme relatado, foi declarada a inexistência da dívida indicada
à  fl.  11,  no  valor  de  R$  639,04,  referente  ao  contrato   050809264000073
supostamente encetado com o Banco Bradesco S/A, sem qualquer insurgência
da parte vencida sobre esse capítulo da sentença.  Portanto, a matéria atinente
à  inexistência  do  débito  tornou-se  preclusa/incontroversa,  cabendo,  nesta
oportunidade,  analisar,  tão  somente,  a  questão  relativa  ao  pedido  de
indenização por dano moral ventilada no Apelo da parte autora.

O juiz singular fundamentou a sentença, na parte impugnada, da
seguinte forma:

No tocante,  porém,  ao  pedido  de  dano  moral,  entendo  que
melhor  sorte não assiste ao consumidor,  pois,  na forma dos
documentos por ele mesmo colacionados aos autos, vê-se que
o seu nome já se encontrava nos cadastros  de restrição de
crédito  antes  da  anotação  realizada  pelo  banco  demandado
(vide  fls.  12/13).  De  fato,  além  da  inscrição  realizada  pelo
Banco  Bradesco  S/A  em  22/09/2013,  consta  anotação  de
débito feita pelo Banco do Brasil S/A em 22/09/2013, cinco dias
antes,  o  que  afasta  o  aludido  dano  moral  pela  dicção  da
súmula n. 385 do Colendo Superior Tribunal  de Justiça, cuja
redação é que segue: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção  ao  crédito  não  cabe  indenização  por  dano  moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”. Assim, ainda que a parte autora alegue em sua
impugnação  que os  débitos  originários  de  tais  inscrições  se
encontrem sub judice, não há prova nos autos neste sentido.
Ademais, até decisão judicial em contrário remanescem válidas
tais inscrições, o que torna inexistente o dano moral.” (fl. 78-v).

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Procurando  reformar  esse  capítulo  do  decisum,  o
promovente/apelante alega que “mesmo sendo a suposta dívida com o Banco
do Brasil anterior à dívida já declarada inexistente com o apelado, o apelante
tomou  conhecimento  das  duas  ao  mesmo  tempo,  conforme  explanado  na
inicial, sem receber qualquer cobrança ou notificação prévia, ou seja, sofre o
constrangimento dos danos de ambos atos ilícitos desde a mesma data.” (fl.
82)

Assevera  que  “é  remansoso  o  entendimento  jurisprudencial  de
que,  estando a  inscrição pretérita  sub  judice  a  Súmula  385  do STJ  não  é
aplicável” (fl. 83). Afirma que “não há como se sustentar que seria necessário
se juntar cópia de outros autos que tramitam na mesma vara simplesmente
para informar que existe uma dívida sub judice” (fl. 84).

Assiste razão ao apelante. Explico. 

De fato, não é o caso de aplicar-se a Súmula 3851 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto em liça.

Isso porque, a referida orientação sumulada foi editada com base
nas hipóteses de dano moral decorrente de ausência de notificação prévia do
consumidor acerca da inscrição no cadastro restritivo de crédito, independente
da dívida ser ou não devida. Ou seja, o dano, nessas situações, advém da
ausência de comunicação ao consumidor, sendo o dispositivo legal violado o
art. 43, § 2º, do CDC.2 

Nesse sentido, a súmula trouxe a seguinte premissa: não cabe
dano  moral  se  há  inscrição  legítima  anterior,  devendo,  tão  somente,  ser
retirada a anotação declarada irregular. 

Ora, “inscrição legítima” é aquela feita com prévia comunicação
ao consumidor,  nos termos do CDC, o que nada tem a ver  com a relação
jurídica que originou o débito. A discussão travada ao editar-se a Súmula 385,
portanto, é totalmente dissociada da existência ou não do débito em si.

Veja-se um dos precedentes originários da Súmula 385 do STJ, o
qual espelha o entendimento ora defendido:

"A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a
falta  de  comunicação  gera  lesão  indenizável. Ainda  que
verdadeiras  as  informações  sobre  a  inadimplência  da
devedora,  tem  ela  o  direito  legal  de  ser  cientificada  a
respeito,  porquanto  o  cadastramento  negativo  dá  efeito
superlativo ao fato, criando-lhe restrições que vão além do
âmbito  restrito  das  partes  envolvidas  -  credor  e  devedor.

1 Da  anotação  irregular  em  cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/05/2009, DJe 08/06/2009)
2 CDC. Art. 43. […] § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada
por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Deste  modo,  a  razão da norma legal  está  em permitir  à
devedora atuar  para  ou esclarecer  um possível  equívoco
que possa ter ocorrido, ou para adimplir, logo, a obrigação,
evitando males maiores para si. A norma legal é cogente,
pois.  Também  é  certo  que  a  responsabilidade  da
comunicação pertence exclusivamente ao banco de dados
ou entidade cadastral. [...] Importante assinalar que consta
do  v.  acórdão  o  substrato  fático  em  que  constatada  a
irregularidade,  afirmada  a  ausência  de  comunicação.
Partindo dessa premissa, a negativação no banco de dados
deve  ser  comunicada  à  inscrita,  o  que  não  ocorreu.
Contudo, o que impressiona é que a autora não questionou
a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão [...].
Senão  bastasse,  o  acórdão  recorrido  reconhece  a
existência de outras anotações,  algumas com notificações
prévia,  e  duas  sem,  objeto  do  pedido  [...].  Tampouco
demonstrou a autora, ao longo da ação, haver quitado as
dívidas,  a  corroborar  a  suposição  de  que  a  prévia
comunicação sobre a sua existência teria tido algum efeito
útil. Em tais excepcionais circunstâncias, não vejo como se
possa indenizar a devedora, por ofensa moral, apenas pela
falta de notificação. Destarte, bastante que se determine o
cancelamento das inscrições até que haja a comunicação
formal à autora sobre as mesmas, mas dano moral, nessa
situação,  não é  de  ser  reconhecido  à  recorrente."  (REsp
1008446 RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  08/04/2008,  DJe
12/05/2008).

Noutros  termos,  o  cerne  da  discussão  nesta  lide  não  foi  a
ausência de notificação prévia, mas sim a inexistência da dívida em si mesma
considerada (matéria preclusa já neste momento), até porque pela ausência de
notificação só é possível responsabilizar a entidade cadastral (estranha a esta
demanda) e não o credor (in casu, Banco Bradesco S/A). 

Se o autor entendia necessário demandar não apenas pela dívida
inexistente, mas também pela ausência de notificação sobre a inscrição do seu
nome  no  cadastros  de  inadimplentes,  deveria  indicar  também  o  banco  de
dados  para  figurar  no  polo  passivo  da  lide,  o  que  não  ocorreu,  sendo
impossível,  neste  caso,  impor  comando  judicial  à  parte  que  não  integra  o
processo. 

Nesse conduto de exposição, cabe esclarecer o seguinte, para
fins  de responsabilidade:  o  credor  é  quem envia  o  nome do devedor  para
inclusão nos cadastros restritivos e a entidade mantenedora é quem notifica o
consumidor previamente antes de efetivar a inscrição. 

Nos casos  que  geraram a Súmula  385  do STJ,  o  dano moral
decorria da ausência de notificação prévia (tanto que no polo passivo figurava
apenas a entidade mantenedora). Contudo, a indenização foi afastada porque,
apesar de não ter havido notificação prévia, haviam outras inscrições legítimas
anteriores e o devedor sequer negava a situação de inadimplência.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Neste processo, tal linha de pensamento não pode ser adotada,
pois  o  dano  moral  foi  gerado  pelo  envio  do  nome  do  autor  ao  órgão
mantenedor  do  cadastro  sem  que  houvesse  dívida  correspondente  (ato
praticado pelo credor).  Além disso,  o autor  também discute a existência da
inscrição  anterior  judicialmente,  o  que  é  suficiente  para  que  o  julgador
interprete o fato em benefício do consumidor, por ser esse mais vulnerável.

Nesse sentido,  ganha relevo e merece acolhida a alegação do
apelante de que  “não há como se sustentar que seria necessário se juntar
cópia  de  outros  autos  que  tramitam  na  mesma  vara  simplesmente  para
informar que existe uma dívida sub judice” (fl. 84), porquanto já na impugnação
à contestação  foi  informado ao  Juízo  que “é  bem verdade a  existência  de
outras anotações, porém, a origem dos contratos que a geraram estão também
sub judice, pelas mesmas razões deste feito, em ação movida contra o Banco
do Brasil S/A (processo nº. 0000475-56.2014.815.0491)” (fls. 68).

Vale anotar que não se desconhece a divergência ainda existente
no STJ entre a Terceira e a Quarta Turmas sobre a aplicação, ou não, da S.
385 quando a ação de indenização é dirigida contra o credor. Contudo, filio-me
a corrente que se manifesta pela sua não aplicação em processos cujo debate
cinge-se à indenização por dano moral gerado pelo envio do nome do autor ao
órgão mantenedor de cadastro restritivo sem que haja dívida correspondente.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em fevereiro do corrente
ano, decidiu monocraticamente no mesmo sentido:

“A orientação deste Sodalício, firmou-se no sentido de que o
enunciado  da Súmula  nº  385/STJ somente é  aplicável  às
hipóteses em que a indenização é pleiteada contra órgão
mantenedor de cadastro de proteção ao crédito que deixa de
proceder  à  notificação  prevista  no  art.  43,  §  2º,  do  CDC
antes de efetivar a anotação do nome do devedor.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO.  EXISTÊNCIA  DE  INSCRIÇÕES
ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO
SE  APLICA  A  SÚMULA  385/STJ.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ.
1.  A  incidência  da  Súmula  385  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  somente  é  aplicável  às  hipóteses  em  que  a
indenização é pleiteada em face do órgão mantenedor  do
cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar a
notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC antes de efetivar
a anotação do nome do devedor no cadastro. Precedentes.
2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a
título de indenização por danos morais pode ser revisto tão
somente  nas  hipóteses  em que  a  condenação  se  revelar

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
3. Nesse contexto, a revisão do julgado encontra óbice na
Súmula  7/STJ,  por  demandar  o  vedado  revolvimento  de
matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no
AREsp  364.115/MG,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 11/12/2013 -
grifou-se).
"AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  EM
CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  AÇÃO
PROPOSTA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
EFETIVOU  A  INSCRIÇÃO.  SÚMULA  385/STJ.
INAPLICABILIDADE.  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A aplicação da Súmula 385 desta Corte se restringe às
hipóteses em que a indenização é pleiteada contra órgão
mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que anota o
nome do devedor no cadastro sem o envio da comunicação
prévia prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar  o  decidido,  que  se  mantém  por  seus  próprios
fundamentos.
3.-  Agravo  Regimental  improvido"  (AgRg  no  REsp
1432568/MG,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/3/2014, DJe 29/4/2014 - grifou-se).
"PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO.  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
DEVER  DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  211/STJ.
EXISTÊNCIA  DE  INSCRIÇÕES  ANTERIORES.
IRRELEVÂNCIA.  NÃO  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  N.
385/STJ.
1. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a
questão  suscitada  no  recurso  especial,  não  obstante  a
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pela
Corte a quo.
2. O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal
a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração,
não regulariza a omissão apontada, depende da veiculação,
nas razões do recurso especial,  de ofensa ao art.  535 do
CPC.
3. A Súmula n. 385/STJ somente é aplicável às hipóteses
em  que  a  indenização  é  pleiteada  contra  o  órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que deixa de
proceder  à  notificação  prevista  no  art.  43,  §  2º,  do  CDC
antes de efetivar a anotação do nome do devedor.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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4.  Agravo  regimental  desprovido"  (AgRg  no  AREsp
355.468/RS, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  19/11/2013,  DJe
29/11/2013 - grifou-se).
No  presente  caso,  verifica-se  que  a  causa  de  pedir  teve
suporte  na  inscrição  por  dívida  inexistente,  inaplicável,
portanto, a Súmula nº 385 desta Corte.”3

Logo, quanto a esse primeiro ponto, de análise inafastável, tenho
por firme o convencimento de que a Súmula 385 do STJ deve ser afastada no
caso concreto ora apresentado. 

II – Do dano moral:

O  art.  5º,  X,  da  Constituição  Federal  preceitua  que  "são
invioláveis  a  intimidade,  a  vida privada,  a  honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação". 

No  que  concerne  à  condenação  em  razão  dos  danos  morais
sofridos pelo consumidor no âmbito das relações de consumo, o CDC é claro:

CDC. Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[…]
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
e morais, individuais, coletivos e difusos;

Com  efeito,  partindo  da  premissa  de  que  o  CDC  é  o
microssistema aplicável a este conflito de interesses, evidencia-se o dever da
instituição  financeira  atuar  com zelo  e  cuidado  nas  suas  relações  com  os
consumidores, evitando assim que a má prestação dos seus serviços cause
sofrimento psicológico a quem é cobrado por um débito sem possuir qualquer
relação obrigacional dele decorrente e, como se não bastasse, tem seu nome
enviado ao rol dos maus pagadores, o que, seguramente, atrai a fixação de
indenização com base nos prejuízos sofridos e na dor experimentada.

Outrossim, ausente prova de qualquer excludente que afaste a
responsabilidade da ofensora,  não há como afastar  o  dever  de indenizar  a
apelante  pelos  danos  morais  sofridos,  eis  que  presentes  o  fato,  o  dano
presumido e o nexo de causalidade entre ambos.

Eis os precedentes jurisprudenciais:

CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  INSCRIÇÃO  NA
SERASA.  DÍVIDA  INEXISTENTE  DE  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  ANTERIORMENTE
RESCINDIDO.

3 STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 604.624 - MS (2014/0279551-8) (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, pub. em 20/02/2015.
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RESPONSABILIDADE  DA  ARRENDADORA.  DANO  MORAL.
PROVA  DO  PREJUÍZO.  DESNECESSIDADE.  VALOR  DO
RESSARCIMENTO.  VALOR  DO  RESSARCIMENTO.
PARÂMETRO INADEQUADO.  REDUÇÃO.

I.  A  inscrição  indevida  do  nome  dos  autores  em  cadastro  de
inadimplentes, a par de dispensar a prova objetiva do dano moral,
que  se  presume,  é  geradora  de  responsabilidade  civil  para  a
instituição financeira, quando constatado que o suposto débito não
possui causa.

II. Critério indenizatório de multiplicação do valor por determinado
fator que se revela inadequado, por aleatório.

III.  Indenização  que  se  reduz,  todavia,  para  adequar-se  à
realidade da lesão, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 943.653/SP, Rel.  Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 16/06/2008).

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  JULGAMENTO  PELA  SISTEMÁTICA  DO
ART.  543-C  DO  CPC.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS.  DANOS  CAUSADOS  POR
FRAUDES  E  DELITOS  PRATICADOS  POR  TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  FORTUITO  INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-
C  do  CPC:  As  instituições  bancárias  respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo,  abertura de
conta-corrente  ou  recebimento  de  empréstimos  mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade  decorre  do  risco  do  empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido.4

Portanto, ilícita foi a atitude da apelada ao solicitar a inserção do
nome do apelante  no rol  dos  inadimplentes  sem o  devido  lastro  contratual
justificador,  sobrevindo,  dessa  forma,  o  dever  de  indenizar,
independentemente de prova do abalo à honra e à reputação do consumidor,
pois são presumidas as consequências danosas resultantes desse fato, como
bem afirma o Ministro Marco Buzzi em recente julgado:

“No que tange à necessidade de demonstração do dano como
requisito  para  o  deferimento  do  pedido  indenizatório,  sem
razão  o  insurgente,  porquanto  a  jurisprudência  desta  Corte
firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido
de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral  configura-se in  re  ipsa,  ou seja,  prescinde de
prova."5

4 STJ,  REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe
12/09/2011.
5 STJ,  AgRg  no AREsp 494.768/MS,  Rel  Ministro  MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado  em 4/12/2014,  DJ
12/12/2014.
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No que pertine à fixação do valor pecuniário, deve-se observar as
funções da indenização por dano moral, quais sejam reparar a lesão,  punir o
agente  ofensor  e  prevenir nova  prática  danosa  idêntica,  de  modo  que
efetivamente seja compensado, ou ao menos amenizado, o dano sofrido e, em
contrapartida, desestimule-se nova violação ao direito.

Se é certo que o valor da indenização por dano moral não pode
ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, também não pode ser
irrisório a ponto de não reparar o dano causado pelo ofensor. 

Ademais,  não  se  tolera  a  adoção  de  valores  inexpressivos  ou
exorbitantes  em hipóteses  de  semelhante  natureza,  mormente  em face  do
caráter pedagógico da providência. Em conclusão, reputo necessário observar,
ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na mensuração da
quantia indenizatória. 

Feitas  essas  considerações,  considero  que  o  importe  de  R$
4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é adequado aos parâmetros
aqui expostos e às circunstâncias fáticas delineadas nesta demanda.   

Ressalto  que  tal  montante  se  encontra  dentro  dos  patamares
adotados pelo STJ para indenizações dessa natureza. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)
-  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES  –  DECISÃ  MONOCRÁTICA  QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DO
RÉU.  […]  2.  Este Tribunal  Superior  tem prelecionado  ser
razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta)
salários  mínimos  por  indenização  decorrente  de  inscrição
indevida  em  órgãos  de  proteção  ao  crédito.  (REsp
295.130/SP,  Rel.  Min.   Humberto  Gomes  de  Barros,  DJ
04.04.2005) [...] 4. Agravo regimental desprovido.6

Face ao exposto,  DOU PROVIMENTO ao apelo,  reformando a
sentença para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização
por  dano  moral  no  valor  de  R$  4.000,00  (quatro mil  reais),  corrigido
monetariamente  pelo  INPC  a  partir  deste  arbitramento  (S.  362  do  STJ)  e
acrescido de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde
a anotação indevida (evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ).

Mantidos os demais termos da sentença. 

É como voto.   

6  STJ, AgRg no AREsp 494.768/MS, Rel Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJ 
12/12/2014.
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Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos,
Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmº.
Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  a Exmª.  Drª.  Vanda Elizabeth Marinho (Juíza
convocada  para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Exmº.  Sr.  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 31 de
março de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR
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