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Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Banco Santander (Brasil) S/A
Advogados : Henrique José Parada Simão (OAB/SP nº 221.386) e Elísia Helena

  de Melo Martini (OAB/PB nº 1.853 - A)
Apelado : Augusto Queiroz Arnaud
Advogados : Larissa Arnaud Porto (OAB/PB nº 17.346) e Daniel Beltrão

  Gomes (OAB/PB nº 18.781)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVIDO.  COBRANÇA
DE  DÉBITO  NÃO  RECONHECIDO.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  CADASTRO  RESTRITIVO  DE
CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  DANO  MORAL  EVIDENCIADO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO.
FIXAÇÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU. OBSERVÂNCIA
AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
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-  Pela  inteligência  do  art.  14,  da  legislação
consumerista,  aplica-se  a  responsabilidade  objetiva
do fornecedor dos serviços, diante de sua deficiência
na  prestação  do  serviço  ofertado,  pois  é  dever  da
empresa tomar as devidas cautelas ao inserir o nome
do consumidor no cadastro de inadimplentes.

-  O  abalo  de  crédito  causado  pela  inscrição  e
manutenção indevida do nome do consumidor nos
cadastros  de  inadimplentes,  por  si  só,  é  suficiente
para  comprovar  o  dano  moral  sofrido  pela  parte
lesada.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Augusto Queiroz Arnaud ajuizou Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, em face do Banco Santander (Brasil)
S/A,  alegando  que  abriu  uma  conta  junto  ao  promovido,  com  a  finalidade  de
perceber sua remuneração, na qualidade de funcionário público, quando no ano de
2010, tendo em vista seu afastamento do cargo, dirigiu-se à instituição financeira no
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intuito de cancelar a respectiva conta, todavia foi convencido pelo funcionário do
estabelecimento,  a  permanecer  como  correntista  do  banco,  eis  que  não  seriam
cobrados encargos para sua manutenção, razão pela qual em virtude da manutenção
de sua conta salário, foi enviado para sua residência um cartão de crédito e débito, o
qual alega, nunca ter desbloqueado, tampouco utilizado.

Informa, ainda, que no ano de 2013, muito embora
não tenha realizado qualquer transação na conta-salário, passou a receber cobranças
da  casa  bancária,  correspondente  a  um débito  no  valor  de  R$  1.544,29  (um mil,
quinhentos  e  quarenta  e  quatro  reais  e  vinte  e  nove  centavos),  que  ensejou  na
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual, diante do
panorama narrado, pugna, em sede de antecipação de tutela, pela exclusão de seu
nome do cadastro de mau pagador, e, ao final, o provimento da presente ação, com a
declaração  de  inexistência  de  débito,  e  a  condenação  da  empresa  promovida  em
danos morais.

Devidamente citado,  o  Banco Santander (BRASIL)
S/A ofertou contestação, fls.  30/39, defendendo ser indevida qualquer reparação a
título  de  danos  morais,  ao  argumento  de  que  a  parte  autora  não  apresentou
elementos  probatórios  suficientes  a  comprovar  a  ocorrência  e  a  dimensão  dos
prejuízos alegados, tampouco demonstrou a prática de ato ilícito a ensejar suposto
dano de ordem moral pela instituição financeira.

Impugnação apresentada, fls. 63/69.

Às fls. 76/77, a Magistrada singular julgou o pedido
nos seguintes termos:

(…)  julgo  PROCEDENTE  EM  PARTE  a  pretensão
autoral  exposta  na  exordial,  para  desconstituir  o
débito no valor de R$ 1.544,29 (um mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), com
vencimento  em  13/05/2013,  referente  ao  contrato
418801010897900, bem como condenar a empresa ré
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a  pagar  ao  autor  indenização  por  dano  moral,  no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido
monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a prolação
desta sentença, com incidência de juros de mora no
patamar  de  1%  (um  por  cento),  a  contar  de
08/08/2014, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Determino a exclusão definitiva da negativação e do
protesto referentes à dívida no valor de R$ 1.544,29
(hum mil,  quinhentos  e  quarenta  e  quatro  reais  e
vinte  e  nove  centavos),  com  vencimento  em
13/05/2013,  referente  ao  contrato  419901010897900.
Oficie-se  incontinenti ao  Serasa  e  ao  6º  Ofício  de
Registro  Civil  de  Títulos  e  Documentos  e  Pessoas
Jurídicas/DF (fl. 28) com essa finalidade.
Por fim, condeno a parte ré no pagamento das custas
processuais,  a  serem  calculadas  com  base  na
legislação vigente, e dos honorários advocatícios, os
quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado,  o  Banco  Santander  (Brasil)  S/A
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  81/93,  e,  nas  suas  razões,  defende  serem  legítimas  as
cobranças efetuadas, ante a existência de saldo devedor na conta, encerrada de forma
indevida pela parte autora, que não realizou os procedimentos exigidos para tanto.
No  mais,  alega  a  legalidade  de  cobrança  da  tarifa  de  pacote  de  serviços,
expressamente prevista no instrumento contratual, cujos termos o promovente anuiu.
 Salienta  que  não  deve  prosperar  o  pedido  de  indenização  por  dano  moral,  ao
argumento  de  que  no  caso  em  exame,  não  estão  presentes  os  pressupostos  da
responsabilidade civil,  haja vista a inexistência de ato ilícito e a comprovação dos
prejuízos,  em  face  dos  fatos  narrados.  Alternativamente,  requer,  caso  assim  não
entenda,  a  minoração  do  valor  fixado  na  instância  de  origem,  a  título  de  danos
morais, em conformidade com os limites fixados nos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade. Ao final, pleiteia o provimento da insurgência recursal.
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Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  autora,  fls.
122/125.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  se  a
inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,  configura conduta
ilícita passível de indenização por danos morais, verificando-se, ainda, admitida a
reparação civil, se o valor fixado pelo magistrado singular é adequado à situação.

A resposta é positiva, senão vejamos.

Cumpre  evidenciar  que  diante  da  incidência  da
norma consumerista à hipótese em apreço, é cabível a aplicação da regra constante
do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório. É
que, como cediço, o instituto da inversão do ônus da prova confere ao consumidor a
oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em
juízo. Nesse sentido:

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.

Nessa  senda,  oportuno  ressaltar,  ainda,  que  nos
termos do art.  373, do Código de Processo Civil,  ao autor incumbe provar o fato
constitutivo do seu direito, cabendo ao réu, por sua vez, demonstrar a ocorrência de
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fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  -  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu
direito;

II  -  ao réu,  quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois  bem,  analisando  o  conjunto  fático-probatório
constante dos autos, notadamente o documento encartado à fl. 21, verifica-se ter o
autor comprovado que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito deu-se em razão de débito no valor de R$ 1.544,29 (um mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e vinte e nive centavos), contraído junto à casa bancária, e a
respeito do qual o promovente alega desconhecer. 

Por  sua  vez,  a  instituição  financeira,  a  quem
competia demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito invocado na inicial, não o fez satisfatoriamente, uma vez que não juntou aos
autos, qualquer documento comprovando a inexistência de defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como bem ponderou a magistrada singular, fl. 76V,
“deveria o réu ter trazido aos autos contrato de abertura de conta bancária, faturas
do cartão de crédito e débito, e notadamente extratos das movimentações financeiras,
de modo a comprovar a origem do débito e sua regularidade, mas não o fez, apesar
de ser instado na inicial”.

Nesse viés, a parte recorrente não juntou prova hábil
a desconstituir  a  ofensa extrapatrimonial vivenciada com a restrição cadastral  em
comento. O liame de causalidade se entrelaça na conduta culposa do apelante  com o
dano  experimentado  pela  vítima,  causado  exclusivamente  por  conta  daquela
empresa, quando do envio do nome ao banco de dados dos serviços de proteção ao
crédito,  sem  antes  tomar  as  devidas  cautelas,  para  não  ocorrer  o  equívoco  em
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questão.

Com efeito, a relação existente entre os litigantes é,
sem dúvida, de natureza consumerista, o que impõe ao requerido responsabilidade
de natureza objetiva, nos moldes do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ou
seja, independente da apuração da culpa, salvo se comprovada a culpa exclusiva da
vítima ou fato de terceiro, o que não restou configurado na espécie.

No  episódio,  o  apelante  agiu  com  negligência  ao
inserir o nome do eventual consumidor no cadastro de restrição ao crédito, sem se
cercar  dos  cuidados  necessários,  com a  finalidade  de  conferir  se  o  mesmo  tinha
contratado os serviços bancários, caracterizando-se, assim, o defeito na prestação de
serviço.

Logo, restando incontroversa a negativação indevida
do nome do autor, por não ter o réu provado qualquer fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito alegado, imperioso o reconhecimento na falha na prestação
do serviço e, como consequência, o dever de indenizar.

Por outro quadrante,  a inscrição do nome da parte
em cadastro desabonador ao crédito,  de forma indevida,  constitui  causa de dano
moral puro, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova
dos incômodos sofridos. É que o cidadão que tem, indevidamente, seu nome sujeito a
restrição em órgãos de proteção ao crédito,  suporta indiscutível  constrangimento,
ultrapassando a seara de mero dissabor, tornando-se inquestionável o dano moral, o
qual desafia adequada reparação, porquanto, sem o conhecimento dos fatos à sua
volta e sem contribuir para a sua ocorrência, é lesionado nas esferas da honra objetiva
e subjetiva. 

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DIVIDA C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATAÇÃO  NÃO
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REALIZADA.  DÉBITO INEXISTENTE.  INCLUSÃO
DA  PROMOVENTE  NO  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  REJEIÇÃO.  ENTENDIMENTO
PACIFICADO  NO  STJ  E  NESTA  CORTE.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Não  tendo  o  ora
apelante, em momento algum, apresentado qualquer
documento  que  contrariasse  as  afirmações  da
promovente,  ora  recorrida,  e  pudesse  justificar  a
negativação  de  seu  nome  em  razão  de
inadimplemento  de  dívida  que  lhe  foi
indevidamente  imputada,  ônus  que  lhe  incumbia,
nos termos do art. 333, II, do CPC, não há como se
afastar a condenação ao pagamento de indenização
por dano moral, nos moldes fixados na sentença. - A
inscrição  do  nome  do  consumidor  em  cadastro
restritivo de crédito em razão de dívida inexistente
provoca naturalmente agravos à honra do atingido
e  prejuízos  à  sua  pessoa,  gerando  a  inegável
obrigação  de  indenizar  os  danos  morais.  - A
indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o
princípio da razoabilidade, observados a finalidade
compensatória,  a extensão do dano experimentado,
bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor
não  pode  ensejar  enriquecimento  sem  causa,  nem
pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência
em  conduta  negligente.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00223305720138152001, - Não possui -,  Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA, j. em 16-03-2016) – negritei.
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Agiu  com  acerto  a  Magistrada  a  quo ao  arbitrar
indenização pelos danos morais suportados pelo demandante.

Concernente à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto, e, ainda, considerando
as condições financeiras das partes, o bem jurídico lesado e a gravidade da conduta,
arbitrar valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras,
“A indenização por dano moral deve proporcionar ao lesado satisfação em justa
medida, de modo que produza impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de
igual e novo atentado, sem significar um enriquecimento sem causa da vítima.”
(TJPB; AC 0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Desse  modo,  a  Juíza  singular,  ao  arbitrar  o  valor
indenizatório referente aos danos morais, ao meu sentir, atentou-se aos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, portanto, qualquer redução a
verba indenizatória fixada em primeiro grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,
quantia  que  considero  suficiente  para  compensar  o  inconveniente  sofrido,
funcionando,  ainda,  como  um  fator  de  desestímulo  à  reiteração  da  conduta  ora
analisada, pois fará com que o demandado adote medidas para evitar a repetição de
atos de tal natureza.

Pelas  razões  postas,  deve  ser  mantida  a  decisão
recorrida, em todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
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Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento, os Desembargadores
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  com  jurisdição  limitada)  (Relator),
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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