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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001062-63.2014.815.0011.
ORIGEM: 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Francinaldo dos Santos Silva.
ADVOGADA: Patrícia Araújo Nunes.
APELADO: Itaú Unibanco S/A. 
ADVOGADOS: Luís Carlos Lourenço e Celso David Antunes.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATRASO.
NEGATIVA  DE  CONCESSÃO  DE  CRÉDITO  POR  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO EM “LISTA NEGRA”
DE  CONSUMIDORES.  PEDIDOS  DE  EXCLUSÃO  DO  CADASTRO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
HISTÓRICO  CREDITÍCIO  COLHIDO  ATRAVÉS  DO  SISTEMA  CREDIT
SCORING.  AUSÊNCIA DE PROVA  DE QUE O  PARCELAMENTO  TENHA
MOTIVADO  A  NEGAÇÃO  AO  CRÉDITO.  ÔNUS  DO  AUTOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1. Segundo entendimento do STJ, o  sistema  credit scoring,  método desenvolvido
para avaliação do risco de concessão de crédito ao consumidor avaliado é lícito,
podendo ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do
responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente somente nas hipóteses de
utilização de informações excessivas. 

2.  Inexistindo  a  comprovação  de  que  o  parcelamento  de  débito  contraído  pelo
consumidor perante Banco do qual é cliente tenha ensejado a negativa de crédito em
instituição financeira diversa, não há como responsabilizá-lo por tal fato.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0001062-63.2014.815.0011, em que figuram como Apelante  Francinaldo
dos Santos Silva e como Apelado Itaú Unibanco S/A. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Francinaldo  dos  Santos  Silva interpôs  Apelação contra  a  Sentença
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 54/56, nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais por ele
ajuizada  em  face  do  Banco  Itaú  Unibanco  S/A,  que  julgou  improcedente  os
pedidos de exclusão de qualquer restrição interna a crédito e de indenização por
danos morais,  ao fundamento de que a negativa de concessão de crédito é uma
liberalidade da instituição financeira, não podendo gerar, por si só, danos morais.

Em suas  razões,  f.  59/68,  alegou que é  cliente  do Banco Apelado e  por
circunstâncias  alheias  a  sua  vontade  procedeu  a  parcelamento  de  débito  cujas



parcelas vêm sendo pontualmente quitadas.

Asseverou que, mesmo estando em dia com suas obrigações e não possuindo
qualquer negativação em seu nome, o Recorrido o incluiu em “lista negra” interna
de consumidores,  impedindo-o de efetivar  qualquer  operação ou obter  cartão de
crédito, o que lhe causa lesão extrapatrimonial.

Requereu o provimento do Recurso para que sejam julgados procedentes os
pedidos.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 72/76, argumentando que
a concessão de crédito é ato discricionário da instituição financeira, motivo pelo
qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

 
A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  91/93,  não  ofereceu  parecer  meritório,  ao

argumento de que não estão presentes os pressupostos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O Recorrente afirmou na Exordial que, embora esteja adimplindo sem atraso
o parcelamento de débito firmado com o Apelado, foi impedido de adquirir crédito
em razão de  ter  sido incluído  em “lista  negra”  diversa  dos  cadastros  restritivos
convencionais.

Visando  comprovar  tal  argumentação,  o  Apelante  acostou  aos  autos
correspondência  oriunda  de  pessoa  jurídica  diversa  (Bradesco  Cartões),  f.  14,
informando-o sobre a impossibilidade de análise da proposta para obter Cartão de
Crédito,  em  razão  do  seu  histórico  não  atender  aos  critérios  específicos  de
aprovação.

A resposta  negativa  do  Bradesco Cartões  decorreu  do chamado “sistema
credit  scoring”,  desenvolvido  a  partir  de  informações  constantes  dos  bancos  de
dados  disponibilizados  pela  internet  com  a  finalidade  de  avaliar  o  risco  da
concessão  de crédito  ao  consumidor  através  da  atribuição  de  pontuação,  prática
considerada  lícita  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em sede  de  julgamento  de
Recurso  Repetitivo,  somente  ocasionando  a  responsabilidade  solidária  do
gerenciador  do sistema,  do consulente e  do fornecedor  da informação,  se  restar
demonstrado que as informações existentes desrespeitam os limites estabelecidos
pela Legislação Consumerista1.
1 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA  (ART.  543-C  DO  CPC).
TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT
SCORING". COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL.
I - TESES: 1) O sistema "credit  scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco de
concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição
de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa prática comercial é
lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I,  da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro
positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo
sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas
relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o
consentimento  do  consumidor  consultado,  devem  ser  a  ele  fornecidos  esclarecimentos,  caso
solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações
pessoais  valoradas.  5)  O desrespeito  aos  limites  legais  na utilização  do sistema "credit  scoring",
configurando abuso no exercício desse direito (art.  187 do CC),  pode ensejar  a  responsabilidade
objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do
consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização
de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos
casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. II -



Com base nessa premissa, não há como aferir se a negativa para a concessão
do Cartão  de  Crédito  ao  Recorrente  tenha  sido  motivado pelo  parcelamento  do
débito  celebrado  com  o  Apelado,  motivo  pelo  qual  resta  carente  de  prova  a
configuração  de  conduta  lesiva  deste  capaz  de  ensejar  indenização  por  danos
morais,  ônus  que,  segundo  a  jurisprudência  dos  Tribunais  pátrios,  compete  ao
Autor, porquanto é fato constitutivo do seu direito2.

Posto  isso,  diante  da  ausência  da  prova  de  ato  ilícito  cometido  pelo
Recorrido, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

CASO  CONCRETO:  1)  Não  conhecimento  do  agravo  regimental  e  dos  embargos  declaratórios
interpostos  no  curso  do  processamento  do  presente  recurso  representativo  de  controvérsia;  2)
Inocorrência de violação ao art. 535, II, do CPC. 3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e
ao art. 333, II, do CPC. 4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral "in re ipsa". 5)
Não reconhecimento  pelas  instâncias  ordinárias  da  comprovação  de  recusa  efetiva  do crédito ao
consumidor recorrido, não sendo possível afirmar a ocorrência de dano moral na espécie. 6) Demanda
indenizatória improcedente. III – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/11/2014, DJe 17/11/2014)

2 RESPONSABILIDADE CIVIL.  INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.  ALEGAÇÃO DE
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS RÓIS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
ATO  ILÍCITO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR  (CPC,  ART.  333,  I).  REQUISITOS  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL  NÃO  DEMONSTRADOS.  OBRIGAÇÃO  DE  REPARAR  NÃO
CONSUBSTANCIADA.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. "Para subsistir o dever de indenizar é preciso que se desvelem os requisitos essenciais à
caracterização da responsabilidade civil subjetiva, para a qual se exige a coexistência do ato ilícito, do
dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente molestador. À míngua da demonstração de tais
requisitos, cujo ônus a lei impõe ao autor (CPC, art. 333, I), não vinga a pretensão indenizatória."
(TJSC - Ap. Cív. n. 2008.060755-4, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j.
18.3.2010).  (AC  20110224673  SC  2011.022467-3  (Acórdão)  –  Relator(a):  Sebastião  César
Evangelista - Julgamento: 19/11/2014 - Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Civil)

 AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  ATO
ILÍCITO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato
ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927 , 186 e 187 , do Código Civil , de modo que,
ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação. Não comprovadas
as ofensas, que teriam sido perpetradas contra o autor, ônus que lhe incumbia, por força do art. 333 , I
,  do  Código  de  Processo  Civil  ,  a  confirmação  da  sentença,  de  improcedência  do  pedido  de
indenização por danos morais, é medida que se impõe. (TJMG - AC 10392130008627001 MG –
Relator(a): Newton Teixeira Carvalho – Julgamento: 25/06/2015 - Órgão Julgador: 13ª CÂMARA
CÍVEL – Publicação: 03/07/2015)


