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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS  E  MATERIAIS.
SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO  DO NOME EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES.  CONTRATO  FRAUDU-
LENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO
JURÍDICA  ENTRE  AS  PARTES.  ÔNUS  QUE
COMPETE AO  RÉU.  ANOTAÇÕES
ANTERIORES  IMPUGNADAS.  INAPLICABI-
LIDADE DA SÚMULA Nº  385  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  SUCUMBENCIAL.
PROVIMENTO DO APELO. 

- Por ser  negativo o fato controvertido na lide, cabia
ao réu, a teor do art. 14, §3º, do CDC, comprovar a
celebração de contrato com o autor, para legitimar a
cobrança do débito e, via de consequência, a inclusão
do nome deste nos cadastros restritivos de crédito.

- Não obstante o contrato que gerou a negativação do
nome do apelante ter sido feito por terceiro, mediante
fraude,  tal  fato  não  afasta  a  responsabilidade  da
instituição  financeira,  que  responde  objetivamente
pelos danos causados aos seus clientes na prestação
de serviços, assumindo o risco da atividade a que se
propõe a exercer.
-  A  inclusão  indevida  em  órgão  de  proteção  ao
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crédito, por si só,  configura o dano moral  in re ipsa,
eis  que  implica  abalo  da  credibilidade  perante
credores, sendo desnecessária a comprovação do dano
moral sofrido, o qual é presumido.

- Considerando que as anotações do nome do autor,
anteriores  à  questionada  nos  autos,  estão  sendo
discutidas judicialmente, inaplicável ao caso o teor da
Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.   

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Edvan Cavalcanti
de  Lima, hostilizando  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  9ª  Vara  Cível  da
Comarca  de  Campina  Grande, nos  autos  da  “Ação  Ordinária  por Danos
Morais e Materiais” proposta em face do Banco Bradescard S/A.

Na peça inaugural, afirmou o autor ter sido surpreendido com a
inclusão  de  seu  nome  junto  aos cadastros de  inadimplentes  pelo  Banco
promovido,  decorrente de contrato que sustentou nunca ter firmado. Por tal
motivo,  ingressou com a presente demanda pleiteando a imediata retirada do
seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, repetição de indébito, bem como
indenização por danos morais e materiais. 

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  apresentou  peça
contestatória  (fls.  23/38),  arguindo,  preliminarmente,  excludente  de
responsabilidade. No mérito, defendeu, em suma, que os fatos narrados pelo
promovente não geram dano moral, ocasionando apenas mero incômodo ou
aborrecimento.  

Réplica impugnatória (fls. 43/48).

Fazenda a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro  grau  julgou  parcialmente  procedente  a  demanda  (fls.  70/72v.),
consignando os seguintes termos na parte dispositiva: 

“À luz do exposto, com supedâneo no que dos autos
consta e fulcrado em princípios de direito aplicáveis
à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o  pedido  vestibular  tão  somente  para  declarar
inexistente  qualquer  débito  em  decorrência  do
contrato  objeto  da  presente  ação,  ora  tido  por
inexistente, reconhecendo incumbir ao réu o dever de
proceder  à  exclusão  definitiva  da  anotação
desabonadora nos cadastros de proteção ao crédito,
prazo de 05 (cinco)  dias  úteis,  sob pena de multa
diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$
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3.000,00 (três mil reais).
Diante da sucumbência mínima do Promovido (art.
21, § único do CPC) arcará o Promovente com as
custas e honorários, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), nos  termos do art.  20,  §3º, do
CPC, cuja cobrança ficará suspensa nos termos do
art. 12 da Lei nº 1.060/1950”. (fls. 72v.).

Embargos de Declaração rejeitados (fls. 79/79v.).

Insatisfeito,  o  promovente interpôs  recurso  de  apelação (fls.
88/98),  alegando  a  inaplicabilidade  da  súmula  nº  385  do  STJ  ao  caso  em
apreço,  pois  as  inscrições  anteriores  também  tiveram origem em contratos
fraudulentos. Sustenta, ainda, o equívoco do magistrado sentenciante na forma
de arbitramento dos honorários da sucumbência. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 129/131). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 135).

É o relatório.

VOTO.

Ab  initio,  cumpre  registrar  que  a  sentença impugnada  fora
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão
pela  qual  o  juízo  de  admissibilidade  do  recurso  apelatório,  bem  como  a
própria análise processual meritória da demanda, há de ser feito de acordo
com as normas de direito processual civil então vigentes.

Nesse  contexto,  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade,  conheço  do  apelo,  passando  à  análise  dos  argumentos
recursais.

O cerne  da  questão  reside no  cabimento  de  indenização por
danos  morais  decorrentes  da  inclusão  do  nome do autor nos cadastros de
inadimplentes, por contrato não firmado. 

Ao  sentenciar,  o  magistrado  de  piso  julgou  parcialmente
procedente a demanda, afastando o pleito de indenização por danos mora, sob
o fundamento de que existem inscrições prévias à questionada nos autos. 

O apelante defende a inaplicabilidade da súmula nº 385 do STJ
ao caso em apreço, pois as inscrições anteriores também tiveram origem em
contratos fraudulentos. 

Pois bem. Consoante preconiza o enunciado sumular nº 297 do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  “o Código  de  Defesa  do  Consumidor é
aplicável às instituições financeiras.”  Por conseguinte, a relação contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo.
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Colhe-se da doutrina que para que se configure ato ilícito será
imprescindível a presença de três fatores, quais sejam: fato lesivo, causado
pelo  agente,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou  imprudência;
ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o
dano e o comportamento do agente.

Tratando-se  de  relação  submetida  às  regras  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor,  a  responsabilidade  civil  do réu é  objetiva  e  está
prevista no art. 14 do referido diploma:

Art.  14.  -  "O  fornecedor  de  serviços  responde
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre
sua fruição e riscos". 

Por outro lado, o autor ao negar a existência de relação jurídica
entre as partes e, por conseguinte, do débito, o ônus da prova passa a ser do
Banco promovido, por se tratar de prova negativa e em razão da aplicação do
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;”

Como pode se perceber, o ordenamento jurídico pátrio admite a
inversão do ônus probatório exigindo,  em contrapartida,  que o consumidor
demonstre a verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência.

In casu,  observo  a presença da verossimilhança das alegações
do promovente,  consubstanciada  no  fato  de  não  haver  nos  autos  qualquer
indício de que tenha firmado o contrato questionado nestes autos. E, por outro
lado,  a  instituição  financeira,  pretensa  credora,  não  acostou  provas
desconstitutivas dos argumentos autorais. 

Cumpre  gizar  que  diante  da  prova  documental  coligida  ao
encarte processual, vislumbra-se que, no momento da inscrição do nome do
autor pelo promovido, já constavam outros registros. E, de fato, de acordo com
a súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, não caberá indenização por
danos  morais  quando  houver  legítima  inscrição  anterior  do  nome  do
consumidor, vejamos:

“Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral,  quando  preexistente  legítima inscrição,
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ressalvado o direito ao cancelamento.” (grifo nosso).

Desse modo, sendo ilegítimas as inscrições anteriores, é cabível
indenização por danos morais. 

No caso em apreço, revela-se também verossímil a tese alçada
pelo  apelante  de  que  as  múltiplas  inscrições  de  seu  nome  nos  órgãos  de
proteção  ao  crédito  são  ilegítimas,  pois  provenientes  de  outros  contratos
fraudulentos. Isso porque, conforme se observa dos documentos colacionados
às fls. 15/17, as negativações possuem como credores empresas localizadas em
diversos Estados,  tendo as transações ocorrido no período de novembro de
2007 a janeiro de 2008, ou seja, durante um curto lapso temporal, fato que
corrobora a alegação do autor de que foi vítima de fraude. 

Outrossim,  em  consulta  realizada  através  do endereço
eletrônico  desta  Corte,  verifico  que  as  inscrições  anteriores  também  estão
sendo  discutidas  judicialmente  (processos  nº  0000477-45.2013.815.0011;
0000509-50.2013.815.0011; 0000013-21.2013.815.0011). 

Nesse  contexto,  mostra-se  bastante  factível  que  todas  as
inscrições anteriores decorreram de fraude, haja vista a quantidade de ações
ajuizadas, a proximidade da data das inscrições, bem como o fato de terem
origem em empresas localizadas em vários Estados. 

Assim,  não se requer maiores delongas para a constatação de
que  houve  inequívoca  falha  na  prestação  do  serviço  bancário,  sendo  a
instituição  correspondente  vítima  de  provável  crime  de  estelionato,
afigurando-se manifestamente irrazoável que repasse ao consumidor, que teve
seus  dados  indevidamente  utilizados  pela  conduta  criminosa  verificada,  os
prejuízos e consequentes efeitos danosos do ato.

Com efeito, a ocorrência de eventuais fraudes  trata-se de um
risco natural do negócio levado a efeito pelo apelado, como a que estampa na
inicial, dele não podendo se eximir, tampouco repassá-lo a quem experimentou
o  prejuízo.  Por  conseguinte,  indubitável  a  ausência  de  zelo  do  banco,  ao
formalizar negócio jurídico em nome do autor sem conferir se a pessoa que
firmou o contrato era, de fato, o ora apelante. 

Os danos morais, no caso, são in re ipsa, ou seja, prescindíveis
de outras provas. Portanto, restando comprovada a conduta ilícita, culposa e
comissiva por parte da instituição promovida, bem como demonstrado o seu
nexo  de  causalidade  com  o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pelo
demandante, afigura-se patentemente existente o abalo de ordem moral. 

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
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extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é,  deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita do
Banco,  revestindo-se  de  elevada potencialidade  lesiva  para  o  próprio  setor
consumerista em que atua, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
revela-se proporcional e razoável em relação às circunstâncias dos autos.  

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para condenar o Banco promovido ao pagamento de indenização por danos
morais  no  montante  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais),  corrigidos
monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a contar da citação.

Por fim, considerando o novo deslinde dado à causa, inverto os
ônus  sucumbenciais,  os  quais  ficarão  inteiramente  a  cargo  da  parte
promovida/apelada, observando-se o montante fixado pelo juiz de piso no que
se refere ao valor fixado a título de honorários advocatícios.  

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e  o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado Relator
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