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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO.  PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  FIXAÇÃO
DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR
CONDIZENTE  COM  OS  PREJUÍZOS  SOFRIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 

A negativação indevida do nome de alguém nos cadastros de
proteção ao crédito é suficiente para caracterizar o dano moral,
independentemente de comprovação dos prejuízos sofridos. 

O valor da indenização por danos morais não pode ser irrisório,
de modo a estimular a reiteração da prática danosa. Ao mesmo
tempo, deve satisfazer o ofendido, em face do prejuízo sofrido. 

A fixação do montante devido a título de dano moral fica ao
prudente arbítrio do Juiz, devendo pesar nestas circunstâncias, a
gravidade  e  duração  da  lesão,  a  possibilidade  de  quem deve
reparar o dano, e as condições do ofendido, cumprindo lembrar
que  a  reparação  não  deve  gerar  o  enriquecimento  ilícito,
constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos de idêntica espécie.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E DESPROVER OS RECURSOS. 

RELATÓRIO

O  Banco do Brasil S/A interpôs  Apelação (fls.  320/321)  contra  a  Sentença  (fls.
311/317), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face dele e da Embratel S/A,
Claro S/A, Hipercard S/A e Banco IBI S/A por  Sílvia Maria Nascimento,  que após rejeitar  a
preliminar de ilegitimidade de parte arguidas pelo Banco do Brasil e Hipercard, julgou procedente o
pedido, para condenar cada um dos três primeiros Demandados ao pagamento indenizatório de R$
6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC a partir da condenação e juros mensal de 1%, desde a
citação, bem como ao adimplemento das custas e honorários, estes fixados em 20% do valor da
indenização.

Em suas  razões  (fls.  322/330),  alegou não ter  responsabilidade  sobre  os  eventos
narrados pela Apelada, de modo que não pode ser responsabilizado por qualquer dano causado à
autora e que agiu conforme os procedimentos bancários; alternativamente defendeu a minoração do
valor da condenação.

Pugnou pelo provimento do Apelo para que seja reformado o Provimento judicial e
julgado improcedentes os pedidos ou reduzida a indenização.

A CLARO S/A também apelou (fls. 333/348),  arguiu sua ilegitimidade passiva “ad
causam”. No mérito, aduziu que não causou dano à Autora e que agiu conforme os procedimentos
da empresa; alternativamente sustentou que o fato alegado na Inicial não tem condão indenizável,
porquanto não teria ocorrido a deflagração dos elementos necessários para sua ocorrência. 

Pleiteou o provimento da Apelação para que seja reformado o Provimento judicial e
julgado improcedentes os pedidos ou reduzida o quantum indenizatório.

A Embratel S/A igualmente recorreu (fls. 354/369), apresentando, essencialmente, as
mesmas razões de mérito e pedido expostos pela Empresa CLARO S/A.

Contrarrazões (fls. 383/399), pelo desprovimento das Irresignações.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  manifestou-se  pela  desnecessidade  de  sua
intervenção. 

É o Relatório.

VOTO

Conheço  das  Apelações,  porquanto  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,
analisando-as conjuntamente.

Aluizio Bezerra Filho
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Segundo a Inicial, a Autora foi furtada no interior de uma agência do Banco do Brasil
no  dia  21/07/2010,  quando  teve  sua  bolsa  e  documentos  subtraídos,  conforme  Boletim  de
Ocorrência de fl. 17, lavrado no mesmo dia do infortúnio.

Passado algum tempo, em 22/03/2012, a Promovente tentou adquirir o cartão TAM
ITAUCARD MASTERCARD INTERNACIONAL e  obteve  resposta  negativa  da  operadora  ao
argumento de que seu nome estava no Sistema de Proteção ao Crédito – SPC (fl. 18).

Daí, por solicitação da interessada, o SPC informou que constavam no seu nome seis
ocorrências (fls. 19/20):

1.  Lançamento  no  dia  12/12/2011 pela  Hipercard  –  R$ 357,00  –  débito
realizado em São Paulo;
2. Lançamento no dia 09/06/2011 pelo BB – R$ 100,35 – débito realizado
em São Paulo;
3.  Lançamento  no  dia  28/01/2011  pela  Embratel  –  R$  512,52  –  débito
realizado em São Paulo;
4. Lançamento no dia 05/01/2011 pela Claro – R$ 70,78 – débito realizado
em São Paulo;
5. Lançamento no dia 15/12/2010 pela Claro – R$ 70,86 – débito realizado
em São Paulo;
6.  Lançamento no dia 07/12/2010 pelo Banco IBI  – R$ 280,17 – débito
realizado em São Paulo.

A Claro S/A,  preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, insistindo que
não tem responsabilidade pelo lançamento do nome da Autora no SPC, apontando a Embratel como
responsável.

Pelos documentos de fls. 431/464, além do que é fato público e notório, extrai-se que
essa Apelante é uma empresa operadora de telecomunicações que foi criada no Brasil, resultado da
união de várias  operadoras regionais.  Em 2015, ela incorporou as empresas Embratel  e NET e
passou a ser uma companhia aberta, com razão social "Claro S/A".

É  contraditória  a  alegação  da  2ª  Recorrente  na  medida  em que,  na  Contestação
(fls.31/42) defendeu sua conduta ao inscrever o nome da Promovente no SPC pela omissão quanto
aos  pagamentos  por  ela  supostamente  devidos,  ao  tempo  em  que  na  Apelação,  atribuiu
responsabilidade à Embratel. 

É inadmissível imputar a terceiro culpa de ato que, em tese, cometeu, sendo forçoso
reconhecer a legitimidade daquela operadora para figurar no polo passivo da lide, porquanto foi
responsável pela inscrição do nome da Autora por duas vezes junto ao órgão restritivo de crédito,
antes mesmo da incorporação da Embratel.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte “ad causam”.

Nenhum dos  três  Apelantes  comprovou  que  a  Apelada  teria  efetuado  os  débitos
cobrados e apontados no SPC.

Aluizio Bezerra Filho
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Sabe-se  que  o  ônus  de  provar  a  contratação  é  dos  Requeridos,  nos  termos  do
art. 333, II do CPC - 1973, o que, “data venia”, não foi feito. 

Logo, é incontroverso que o Banco do Brasil, Claro S/A e a Embratel S/A lançaram,
em épocas distintas, o nome da Demandante no SPC por débitos por ela não efetuados, tampouco
correspondentes com seu endereço.

Ademais, ainda que se considerasse tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, não há
que se afastar o dever de indenizar.

Isso porque, ao celebrar um contrato, toda e qualquer empresa deve agir com cautela,
não se limitando somente ao recebimento dos documentos apresentados e informados pelo pretenso
cliente, mas sim, confirmar a veracidade dos documentos e das informações prestadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais têm decido ao
longo  do  tempo  no  sentido  de  que  as  instituições  contratantes  são  responsáveis  pelos  danos
causados, uma vez que não se cercam dos cuidados necessários quando da celebração de contrato,
facilitando a ação de falsários e estelionatários.

Assim, sequer há que se falar em excludente de responsabilidade gerada por fato de
terceiro se as circunstâncias demonstram que bastariam as empresas ter tido o cuidado na hora de
conferir os documentos, evitando todos os danos causados. 

Nesse sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  DANO  MORAL.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO  NOME  DA  AGRAVADA  EM  ÓRGÃO  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  CONTRATAÇÃO  CELEBRADA  POR
TERCEIROS  COM  USO  DE  DOCUMENTO  FURTADO.  VÍTIMA  QUE
REGISTROU O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO RESULTADO LESIVO. 1. A valoração
dos fatos e provas em desconformidade com a jurisprudência desta Corte
enseja  a  reforma  do  acórdão  recorrido.  Inaplicabilidade  da  Súmula  n.
7/STJ. 2. Mantida a decisão agravada que concluiu de acordo com inúmeros
precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A contratação fraudulenta
praticada  por  terceiros,  com  uso  de  documentos  furtados,  não  elide  a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais suportados
pela vítima. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1107801/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015)

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
NÃO  OCORRÊNCIA.   ABERTURA  DE  CONTA  CORRENTE  POR
TERCEIRO  COM  USO  DE  DOCUMENTOS  DO  AUTOR.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  NOS  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES.  -  AUSENTES
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE  NO  ACÓRDÃO
RECORRIDO,  NÃO  HÁ  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.  -  A
circunstância da conta bancária ser aberta por terceiro, com a utilização de
documentos  furtados  ou  roubados,  não  elide  a  responsabilidade  da

Aluizio Bezerra Filho
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instituição financeira. - A ausência de comunicação do furto ou do roubo
dos documentos às autoridades policiais e ao SPC, por si só, não afasta a
obrigação de indenizar. - A inscrição indevida nos cadastros restritivos de
crédito é suficiente para a configuração dos danos morais. Recurso especial
provido. (REsp 856.085/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 08/10/2009)

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO  NOME  DO
AUTOR  EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS  DEVIDOS.  PROCESSUAL  CIVIL.
RECURSO  ESPECIAL.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.   CULPA  CONCORRENTE  DA VÍTIMA.  REDUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (REsp 970.260/SP,
Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 306)

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E FORNECIMENTO DE
TALÕES DE CHEQUE EM BENEFÍCIO DE FALSÁRIO USANDO NOME
E DOCUMENTO DE PESSOA IDÔNEA.  FALHA ADMINISTRATIVA DA
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  FIXAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  1.  Dissídio
jurisprudencial comprovado, nos termos dos artigos 541, § único, do CPC,
e  255,  §  2º,  do  Regimento  Interno  desta  Corte.  2.  Constatado  evidente
exagero  ou  manifesta  irrisão  na  fixação,  pelas  instâncias  ordinárias,  do
montante indenizatório do dano moral, em flagrante violação aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a revisão nesta Corte
da aludida quantificação. Precedentes. 3. Inobstante a efetiva ocorrência do
dano, decorrente de falha administrativa do banco-recorrente, consistindo
em abertura de conta e fornecimento de talões de cheques em benefício de
falsário que usa nome e documentos de pessoa idônea, bem como a incúria
do recorrente em não providenciar, como devia, a retirada do nome do autor
dos cadastros  restritivos  de crédito,  prolongando com isso os  dissabores
suportados  por  ele,  devem  ser  considerados,  na  fixação  do  quantum
reparatório, os necessários critérios de moderação e de razoabilidade que
informam  os  parâmetros  avaliadores  adotados  por  esta  Turma.  4.
Considerados os referidos princípios estimatórios e as peculiaridades do
caso  em  questão,  o  valor  fixado  pelo  Tribunal  de  origem  mostra-se
excessivo,  não  se  limitando  à  compensação  dos  prejuízos  advindos  do
evento  danoso,  pelo  que  se  impõe  a  respectiva  redução a  R$ 13.000,00
(treze  mil  reais).  5.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (REsp
556.214/AM,  Rel.  Ministro  JORGE  SCARTEZZINI,  QUARTA  TURMA,
julgado em 07/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 560)

LIBERAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO - USO DEDOCUMENTO FALSO -
INSCRIÇÃO  DE  INOCENTE  NO  SPC  -  NEGLIGÊNCIA  NA
CONFERÊNCIA  DA  DOCUMENTAÇÃO  -  FALHA  DO  SERVIÇO  -
RESPONSABILIDADE  CARACTERIZADA  -  DANOS  MORAIS  -
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Age com negligência a instituição que fornece
linha  de  crédito  a  pessoa  portadora  de  documento  falso,  sem  qualquer
conferência de sua parte, ensejando uma fraude envolvendo pessoa inocente

Aluizio Bezerra Filho
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que  tem,  assim,  o  seu  nome  e  seu  crédito  abalados  em decorrência  do
estelionato.  Deve-se  fixar  o  valor  da  compensação  do  dano  moral  com
cautela  e  prudência,  atendendo  às  peculiaridades  próprias  ao  caso
concreto,  de  modo que o valor  arbitrado não seja  elevado ao  ponto de
cominar  aumento  patrimonial  indevido  ao  lesado,  nem  demasiadamente
inexpressivo, por desservir ao seu fim pedagógico, advindo do ordenamento
jurídico atinente à espécie. (TJMG- Ap. Cível 2.0000.00.422093-7/000-13º
C. C- Dês. Rel. Francisco Kupidloswki- J-13/05/2004)".

"DANOS  MORAIS  -  PROCEDIMENTO  NEGLIGENTE  DA  RÉ  -
CELEBRAÇÃO  DE  CONTRATO  -  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  -
INSCRIÇÃO  NO  SERASA  -  QUANTUM  FIXADO  ADEQUADO.  -  O
comportamento  da  Ré  que  celebra  contrato  de  prestação  de  serviços  a
pedido  de  terceiros  que  usam  documentos  falsos,  reflete  negligência,
acarretando  reparação  pelos  consectários  danosos  daí  advindos.  -
Configura-se culpa por negligência quando a empresa telefônica celebra
contrato  sem  tomar  todas  as  precauções  acerca  dos  documentos
apresentados. - A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito,
por si  só já caracteriza o dano moral sofrido pela vítima, que teve seus
documentos  usados  indevidamente.(TJMG-Ap.  Cível  2.0000.00.507484-
4/000-12ª C.C- Dês. Rel. Nilo Lacerda-J- 18/05/2005)".  

“APELAÇÃO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE CIVIL.  DANOS MORAIS E
MATERIAIS. CADASTRO NEGATIVO. FURTO. DOCUMENTOS FALSOS.
RESPONSABILIDADE  DO  BANCO.  Evidenciado  nos  autos  a  conduta
gravosa  do  estabelecimento  bancário  ao  inscrever  o  nome  do  autor  em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito, sem que fosse ele o verdadeiro
correntista do banco. Comprovada a negligência da instituição financeira
ao  não  tomar  as  cautelas  necessárias  na  abertura  de  conta  corrente,
aceitando  documentos  falsos.  Dano  moral  que  não  necessita  de
comprovação,  bastando  seja  demonstrado  o  ato  ilícito  praticado  pelo
banco. Dano material não demonstrado. Quantum indenizatório reduzido.
Sucumbência  redimensionada.  APELAÇÃO  DO  AUTOR  DESPROVIDA.
APELO  DO  RÉU  PROVIDO,  EM  PARTE.”  (APELAÇÃO  CÍVEL  Nº
70005505573, SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS,
RELATOR:  JOSÉ  CONRADO  DE  SOUZA  JÚNIOR,  JULGADO  EM
01/09/2004)

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR FALSÁRIOS. Sendo evidenciada
a responsabilidade do banco pela abertura de conta em nome da autora
com documentos falsos, impõe-se fixar a indenização por dano moral em
quantia  suficiente  em  compensar  o  desconforto.  Majoração  acolhida.
APELO  DA  AUTORA  PARCIALMENTE  PROVIDO.  APELO  DO  RÉU
IMPROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006748503, QUINTA CÂMARA
CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ANTÔNIO VINÍCIUS
AMARO DA SILVEIRA, JULGADO EM 18/12/2003)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBTIOS  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  INSCRIÇÃO
INDEVIDA NOS REGISTROS DO SPC - UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO

Aluizio Bezerra Filho
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FALSO  -  NEGLIGÊNCIA  DA  EMPRESA  DE  TELEFONIA  -  DANOS
MORAIS  PERSUMIDOS  -  DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  -
DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
VALOR CONDIZENTE COM OS PREJUÍZOS SOFRIDOS -  SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. "Inconteste a culpa de empresa de
telefonia que deixa de verificar se quem pleiteia a concessão do uso de seus
serviços  é  efetivamente  o  titular  dos  documentos  apresentados,  vindo  a
inscrever no SPC, a posteriori, o nome da pessoa que efetivamente era dona
do  número  do  CPF  ou  RG  utilizado,  devido  à  existência  de  faturas
inadimplidas  pelo  terceiro  fraudador"  (Des.  Maria  do  Rocio  Luz  Santa
Ritta).  (TJSC  AC 330936 SC 2004.033093-6, Terceira Câmara de Direito
Civil, J. 2 de Setembro de 2005, Rel. Dionizio Jenczak)

E  o  dano  moral,  resulta  simplesmente  do  protesto  indevido.  As  consequências
danosas resultantes de sofrer protesto são de todos conhecidas e independem de ter concretamente
atingido a esfera patrimonial da Autora, já que dano moral não se confunde com dano patrimonial. 

São  conceitos  diversos  e  independentes  que,  muitas  vezes,  podem  estar  ambos
presentes no caso, mas em outras ocasiões, existir apenas um deles.

Trata-se de hipótese típica de dano “in re ipsa”. 

Provado o fato básico, isto é, o ponto de apoio, provado está o dano, suporte fático
do dever de reparar o dano. 

Isso  se  infere  da  convivência  societária  natural,  a  qual  prima  pelo  respeito  à
dignidade de cada ser humano, carecendo de afirmação judicial, ao contrário das presunções legais,
cabendo  ao  autor  tão  somente  provar  o  fato  básico  e  alegar  a  conseqüência  natural,  o  fato-
conseqüência.

No que tange ao valor da reparação por danos morais, há que se ter em conta todas as
circunstâncias que ocasionaram o ato lesivo, sua extensão e envolvimento das pessoas na relação
geradora do fato. 

No caso,  a  Apelada  é  arquiteta,  pessoa  de  bom procedimento,  vivendo  em uma
comunidade relativamente pouco densa. Assim, é pessoa ali conhecida.

Os  Apelados,  como entidades  de  grande  abrangência  no  mercado,  tiveram culpa
decorrente do princípio da objetividade, mas foi, por seus prepostos, negligente. 

Por outro lado, a indenização pecuniária deve cumprir seu papel punitivo-reparador,
com observância  da  ofensa  lançada  contra  a  vítima,  sem,  contudo,  propiciar  o  enriquecimento
ilícito.

O valor fixado pelo Juízo, R$ 6.000,00, a título de danos morais para cada um dos
Apelantes está condizente com o dano ocorrido.

Isto posto, conhecidos os Apelos, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva,
nego-lhes provimento.

Aluizio Bezerra Filho
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J15
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