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APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E EXCLUSÃO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO
AO  CRÉDITO  –  COMPRA REALIZADA –  REVELIA DO
AUTOR  –  APONTADO  O  USO  DE  DOCUMENTO  POR
TERCEIRO –  NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA –  RELAÇÃO
REGIDA  PELO  CDC –  FATURAS  NÃO  PAGAS  –
INSCRIÇÃO INDEVIDA  NOS SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO  – REFORMA DA SENTENÇA –  DANOS
MORAIS  EVIDENTES  – FIXAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO DO RECURSO.

Responde  a  empresa  pela  reparação  dos  danos  morais
resultantes  da  habilitação  de cartão,  efetivada  com  a
utilização  de  documentos  por  terceira  pessoa,  e  pelo
encaminhamento indevido do nome da vítima aos cadastros
de dados de proteção do crédito. 

A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo
com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não
se converta em fonte de enriquecimento.

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 (fls. 127/130) interposta por Eleduarte

de Brito  buscando reformar a sentença (fls.  119/124) proferida pelo Juízo de
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Direito da  5ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação de
Indenização  por  Danos  Morais  promovida  pelo apelante  contra  Club
Administradora de Cartões de Crédito S/A e a  Lojas Renner S/A,  que julgou
improcedente o pedido sob o fundamento de “que as inscrições nos cadastros
do SPC (fls. 09), foram ilícitas, pois derivaram de débitos contraídos pelo autor
e  não  adimplidos,  como  se  percebe  pelos  documentos  juntados  pelas
promovidas”.

Em apelação,  o apelante sustenta a seguinte tese defensiva: 1)
nunca  contratou  com as  recorridas  abertura  de  contrato  para  aquisição  de
cartão“; 2) inexiste assinatura de que fez as compras que ensejaram a dívida
que culminou com indevida inscrição; 3) o documento do CPF foi utilizado por
terceira pessoa e de má-fé, que fez compras de forma ardil; 4) a relação é
regida pelo CDC; 5) na audiência de conciliação houve proposta de acordo, o
que  “podemos  classificar  como  um  reconhecimento  de  culpa”;  6)  houve
negligência na abertura dos cadastros, com violação ao art. 43, §2º do CDC; 7)
presentes os requisitos do dever de indenizar.

Ao fim, requer o provimento integral do recurso, para seja julgada
procedente a ação.

Intimados para apresentar contrarrazões, apenas a Lojas Renner
S/A  manifestou-se  pelo  desprovimento  do  recurso,  fls.  133/137.  A  Club
Administradora de Cartões de Crédito S/A  quedou inerte, fls. 132v. 

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  provimento  do  apelo,
porquanto  “reconhecido  o  ato  ilícito,  o  dever  de  indenizar  é  consequência
necessária  imposta  à  empresa apelada,  pois  a  sua negligência  em efetuar
contrato com a utilização fraudulenta de documentos por terceiro, lhe obriga a
suportar os riscos advindos de tal modalidade, fls. 145/148.

VOTO

O ponto  crucial  da  demanda consubstancia-se  na inscrição do
recorrido no Serviço de Proteção ao Crédito diante da ausência de pagamento
de  fatura  correspondente  a  utilização  de  compras  efetuadas  em  unidades
comerciais dos apelados.

O apelante não reconhece as compras realizadas e afirma que “o
seu CPF foi utilizado de má-fé pelas promovidas, sem cautela e prudência para
a  feitura  do  negócio  jurídico”. Tese  igualmente  ratificada  por  ocasião  da
apelação, insistindo que “nunca contratou com as recorridas ABERTURA DE
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO”, fls. 128.

A tese não foi acolhida pelo magistrado  a quo  e  esclareceu que
“as inscrições nos cadastros do SPC (fls. 09), foram lícitas, pois derivaram de
débitos contraídos pelo autor e não adimplidos”, fls. 122.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Para o melhor deslinde da questão, em primeiro lugar, deve ser
levada  em  consideração  que  o  autor  não  somente  nega  a  compra,  como
também nega o vínculo com as demandadas, por ausência de liame contratual.
Diz que tudo é resultado da utilização indevida de seus documentos.

Com efeito, tenho que assiste razão ao autor. Aliás, este também
foi  o   entendimento  alcançado  pelo  Ministério  Púbico,  que  opinou  pelo
provimento do recurso.

Partindo de tais premissas e de ser a relação regida pelo CDC,
cabe aos demandados a prova do vínculo contratual, não se entendendo, como
próprio,  a  simples tela de sistema, ainda que conste o nome do apelante e
demonstre  a  realização  de  compras,  pois  foi  desacompanhada  de  outros
elementos aptos a demonstrar a participação do apelante.

Caberia aos demandados, demonstrar a autorização do apelante
para a confecção de cartões operados pelas demandadas, como também que
aquele apresentou documentos.

Afinal,  apesar  de  os  apelados  afirmarem  existir  zelo  no
processamento e conferência dos dados ao iniciar o vínculo contratual, sequer
apresentaram cópia dos contratos que ensejaram o vínculo obrigacional  entre
partes,  tampouco dos documentos pessoais necessários que credenciaram o
consumidor no recebimento do cartão concedido e viabilizador das compras.

Portanto, entende-se, diante da narrativa dos autos,  ou seja, da
alegação  do  apelante  de  terem  sido  os  documentos  usados  por  pessoa
estranha,  em seu  nome  e  sem  o  seu  conhecimento,  que  os  réus  não  se
desvencilharam do seu encargo.

É  de  salientar  que  para  não  incorrer  em eventuais  problemas
dessa natureza, caberia aos apelados, por meio de seus funcionários, serem
mais diligente e averiguarem se os documentos que foram ostentados no ato
do  cadastramento,  de  fato  pertenciam a  pessoa que lá  se  encontrava,  até
mesmo fazendo uma avaliação,  por  meio,  principalmente,  da foto,  a fim de
verificar se não há nenhum indício de fraude nos documentos apresentados,
como também reter cópia dos mesmos para eventual contraprova.

No entanto, como não há prova de que se assim não procederam,
deram ensejo  a realização indevida  de cadastros  e  fornecimento  de cartão
realizados por outrem ou utilizados por quem não é o legítimo proprietário. 

Destarte, uma vez esclarecidos esses pontos, anoto que pedido
constante na exordial encontra respaldo na norma disposta de direito privado,
que  prevê  a  responsabilidade  civil,  consubstanciada  no  dever  de  indenizar
danos  causados  a  terceiros,  decorrente  de  conduta  ilícita,  em  virtude  de
caracterizar violação da ordem legal com ofensa ao direito alheio e lesão ao
respectivo titular, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil, verbis: 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.”

Demais  disso,  diante  da  conduta  dos  recorridos,  afere-se  a
ocorrência de eventual  conduta ilícita,  ensejando os danos morais advindos
das lesões sofridas pela pessoa em certos aspectos da sua personalidade, em
razão de investidas injustas de outrem.

No  caso  em  espécie,  repito,  por  meio  de  seus  prepostos,  os
apelados deveriam ser mais diligência no momento de realizar contratos, a fim
de  evitar  futuros  dissabores.  Se  assim  não  fizer,  e  agiu  com  negligência,
certamente  era  sabedora  de  que  poderia  vir  a  ter  problemas  de  diversas
ordens, a exemplo de fraudes, danos, entre outros. 

O que de fato houve, foi falha na prestação do serviço, por terem
permitido  os apelados  que terceiro se utilizasse de nome de outrem para a
contratação  dos  seus  serviços.  Via  de  consequência  tornou-se  indevido  o
débito,  assim  como  a  inclusão  do  nome  do  recorrente  nos  cadastros  de
proteção ao crédito pela ausência de pagamento da fatura, eis que o débito era
desconhecido. 

Por outro lado, no concernente à prova do dano, a argumentação
do recorrente é de todo inaceitável, já que, em tema de indevida inscrição da
pessoa  física  no  cadastro  de  maus  pagadores,  dispensável  é  a  prova
específica  ou  direta  do  abalo  moral,  pois  que  se  trata  de  consequência
inevitável do próprio fato, notadamente por se tratar de dano moral puro, o qual
independe a comprovação do real prejuízo pela parte, dado que a obrigação de
reparar o dano nasce com a ofensa à honra.

A propósito, trago à colação os seguintes arestos: 

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.  INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES.   VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE
DA  DÍVIDA.   REEXAME  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.   INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte de origem, com fundamento na prova documental
trazida aos autos,   concluiu ser devida a indenização por
danos morais em razão de inscrição irregular  em  cadastros
de  inadimplentes, pois foi comprovado  que  o  contrato de
prestação de serviços e o cheque que originaram a dívida
não foram firmados pelo autor.
2.  A  modificação  do entendimento lançado no v. acórdão

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
4



Apelação Cível nº 0018270-12.2011.815.2001

recorrido, como  pleiteada  pela  recorrente, para reconhecer
a legitimidade da dívida e o justo motivo para inclusão do
nome  do  autor  nos  cadastros  de     inadimplentes,
demandaria   o   revolvimento   do   suporte fático-probatório
dos  autos,  o  que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1037690/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017)

[…]  1.  De  acordo  com  a  jurisprudência  desta  Casa,  a
"inscrição  indevida  em cadastro  negativo  de  crédito,  bem
como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re
ipsa,  o  que  implica  responsabilização  por  danos  morais".
(AgInt  no  AREsp  1060574/RS,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
27/06/2017, DJe 03/08/2017)

Assim, diante da negativação do nome do autor nos órgãos de
proteção  ao  crédito  efetuada  pelos  apelados,  oriunda  de  um  negócio  por
aquele não realizado,  tal  ocorrência  ocasionou ofensa aos seus direitos  de
personalidade, sendo forçoso reconhecer que a implicada agiu com culpa à
ocorrência do evento danoso, sendo oportuno que arque com a cominação do
dano moral.

No intuito  de se perquirir  o valor  do dano moral,  faz-se mister
levar  em consideração às condições pessoais dos envolvidos,  para  não se
transpor os limites dos bons princípios e da igualdade, regentes das relações
de direito,  evitando, por conseguinte, um prêmio indevido ao ofendido, indo
muito  além  da  recompensa  ao  desconforto,  ao  desagrado,  aos  efeitos  do
gravame suportado.

Para a fixação da verba indenizatória moral, os critérios utilizados
devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial
pertinente à matéria sub examine, porquanto incumbe ao magistrado arbitrar a
indenização,  observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se
torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins a que se propõe. 

Nessa senda, a fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais),  é razoável para o caso em questão,  valor que serve para amenizar os
transtornos, bem como, para servir como fator de desestímulo, a fim de que o
réu não torne a praticar novos atos de tal natureza. 

Meditante tais considerações, dou provimento o apelo  para
reformar a sentença e  reconhecer  o dano moral,  que  arbitro em R$5.000,00
(cinco mil reais), montante a ser pago em favor do autor, acrescido de juros de
mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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do dano moral1.

Honorários advocatícios ao vencido,  que fixo  em 15% sobre  o
valor da condenação, art. 86 do NCPC. 

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/04

1[…] 2.  É  assente na jurisprudência do STJ que, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade
extracontratual, os juros de mora  fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.  A correção
monetária referente aos danos morais deve incidir a partir do arbitramento definitivo. […] 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1060027/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe
06/06/2017)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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