
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000206-08.2012.815.0161.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Cuité.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Claudino S/A – Lojas de Departamento.
ADVOGADO: Francisco José da Silva Filho (OAB/RN nº 7.914).
APELADO: Ezequiel Ferreira.
ADVOGADO: Adriana Augusta de Aguiar Azevedo (OAB/PB nº 11.101).

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DÉBITO REFERENTE AO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO FIRMADO POR
PESSOA HOMÔNIMA, COM A MESMA DATA DE NASCIMENTO E INSCRITO
NO  CPF  SOB  O  MESMO  NÚMERO.  DUPLICIDADE  DE  CPF.  MESMO
DOCUMENTO (COM IGUAL NÚMERO) FORNECIDO A PESSOAS DISTINTAS.
RESPONSABILIDADE  DA RECEITA FEDERAL.  OCORRÊNCIA DE  FATO  DE
TERCEIRO.  ART.  14,  §  3º,  II,  DO  CDC.  ELISÃO  DO  NEXO  CAUSAL.
EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS,  COM  A  MANUTENÇÃO  DA  DETERMINAÇÃO  DE
RETIRADA DA RESTRIÇÃO.  SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.
RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART.  86  C/C  §14,  DO  ART.  85,  AMBOS  DO  CPC/2015. DADO  PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do
consumidor  ou  de  terceiro.  Inteligência  do  art.  14,  §  3º,  II,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

2.  “Não  é  possível  responsabilizar-se  a  credora  ré  por  danos  morais  alegadamente
suportados pela autora com a sua negativação, na medida em que a essa não pode o erro pela
emissão  de  CPF  em  duplicidade  ser  atribuído.  Incidência  da  excludente  legal  de
responsabilidade da culpa de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). 3. Incontroverso, no
entanto, que não foi a autora quem realizou a contratação que deu origem às inscrições
negativas  registradas  em  seu  nome,  impõe-se  declarar  a  inexistência  dos  débitos  e
determinar  a  exclusão dos apontamentos.”  (Apelação Cível  nº  70069739167,  9ª  Câmara
Cível do TJRS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti. j. 28.09.2016, DJe 30.09.2016)

3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas (art. 86, CPC/2015).

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à  Apelação  n.º
0000206-08.2012.815.0161,  em que  figuram como  Apelante  Claudino  S/A –  Lojas  de
Departamento e como Apelado Ezequiel Ferreira.

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

VOTO.

Claudino S/A – Lojas de Departamento interpôs  Apelação contra  a  Sentença



prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuité, f. 170/172-v, nos autos  da Ação de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  em seu  desfavor  intentada  por
Ezequiel Ferreira, que julgou procedente o pedido, determinando a retirada da negativação
em nome do Apelado e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de
danos  extrapatrimoniais  ocasionados  pela  inscrição  de  seu  nome  perante  os  órgãos  de
restrição ao crédito por dívida ilegítima, bem como ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais,  fixados no percentual de 20% sobre o montante
condenatório.

Em suas razões recursais, f. 194/202, a Empresa Apelante afirmou que o negócio
jurídico cujo inadimplemento originou a negativação objeto dos autos foi pactuado entre ela
e pessoa homônima do Autor/Apelado, inclusive inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas
sob o mesmo número, pelo que atribuiu à Receita Federal a responsabilidade pela inscrição
indevida, sustentando ser de competência daquele Órgão Público a emissão dos números do
referido Cadastro.

Procurou  se  eximir  da  responsabilidade  indenizatória,  argumentando  que  o
equívoco se deu por culpa exclusiva de terceiro, pelo que pugnou pelo provimento do Apelo
e  pela  reforma  da  Sentença,  para  que  o  pedido  seja  julgado  improcedente  ou,
subsidiariamente, para que o montante reparatório seja reduzido.

Contrarrazoando,  f.  227/233,  o  Recorrido  alegou  que  jamais  firmou  qualquer
negócio jurídico com a Apelante, motivo pelo qual defendeu a ilegalidade da negativação
em seu nome e a necessidade de ser indenizado pelos danos que a restrição lhe ocasionou,
requerendo, ao final, o desprovimento do Recurso.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 205, pelo que, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A Empresa Ré, ora Apelante, promoveu a inscrição de Ezequiel Ferreira, inscrito no
CPF  sob  o  nº  237.545.084-15  e  residente  no  Povoado  Deserto,  s/nº,  Zona  Rural,
Mirinzal/MA, nos órgãos de restrição ao crédito, negativação relativa ao inadimplemento de
parcela do Contrato nº 6383838 – MIZ 2VE 4142, no valor de R$ 73,30, inserida em 22 de
março de 2011, f. 11/12.

O  referido  devedor,  que  foi  ouvido  durante  a  fase  de  instrução  e  confirmou  a
existência do vínculo negocial que ensejou a negativação, f. 144, é homônimo do Autor, ora
Apelado, que também se chama Ezequiel  Ferreira e foi  inscrito no CPF sob o mesmo nº
237.545.084-15, mas reside na Rua Presidente João Pessoa, nº 19, no Município de Nova
Floresta/PB, consoante demonstram seus documentos pessoais encartados às f. 06/09.

Em casos  análogos  ao  destes  autos,  os  Tribunais  de  Justiça  posicionaram-se  no
sentido de que não é possível se responsabilizar a credora por danos morais decorrentes da
negativação de pessoa homônima e com mesmo CPF do real devedor, na medida em que não
lhe pode ser imputado o erro pela emissão de CPF em duplicidade, incidindo, na hipótese, a
excludente legal de responsabilidade da culpa de terceiro, insculpida no art. 14, § 3º, inciso II,
do Código de Defesa do Consumidor.

Ilustrativamente, precedentes do TJRJ, do TJSC, do TJRS e do TJPR:



APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MATERIAL E MORAL. DUPLICIDADE DE CPF. IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  DUPLICIDADE  DE  CPF DECORRENTE  DE  FALHA NO
SISTEMA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 14, § 3º, II, DO CDC. CULPA DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação nº 0447763-
02.2015.8.19.0001, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Norma Suely Fonseca Quintes.
j. 18.04.2017, Publ. 24.04.2017)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DUPLICIDADE  DE  CPF.  PROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELO DA EMPRESA
ACIONADA.  AUSÊNCIA  DA  PRÁTICA  DE  ATO  ILÍCITO.  EXERCÍCIO
REGULAR  DE  UM  DIREITO.  EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE
POR CULPA DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC.
SENTENÇA  REFORMADA.  APELO  DA  REQUERENTE.  PEDIDO  DE
MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  E  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PLEITO PREJUDICADO EM RAZÃO DA REFORMA DA
SENTENÇA.  RECURSOS  CONHECIDOS.  APELO  DA  REQUERIDA
PROVIDO  E  DA  REQUERENTE  DESPROVIDO.  I  -  […]  Tratando-se  de
responsabilidade objetiva, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado
pelos danos causados quando provar que o defeito inexiste ou que a culpa pelo
evento danoso recai exclusivamente sobre o consumidor ou terceiro (art. 14, § 3º,
CDC).  […] (TJSC, Apelação  Cível  nº  2013.088946-8,  de Blumenau,  rel.  Des.
JOEL FIGUEIRA JÚNIOR, j. 30.10.2014).  No momento da inscrição do CPF
identificado nos autos no rol de restrição creditícia, a Requerida não tinha o
conhecimento  de  que  a  Requerente  também  era  titular  de  Cadastro  de
Pessoas Físicas de número idêntico ao de seu cliente, responsável pelo débito
que  deu  azo  à  referida  negativação,  o  que  evidencia  excludente  de
responsabilidade por culpa de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC,
diante da emissão, pela Receita Federal, de número de CPF em duplicidade
para pessoas distintas. II - Os pedidos de majoração do quantum indenizatório e
dos honorários sucumbenciais formulados pela Requerente resultam prejudicados
diante da reforma da sentença decorrente do provimento do Apelo da Empresa
Requerida. (Apelação Cível nº 0300075-79.2015.8.24.0071, 4ª Câmara de Direito
Civil do TJSC, Rel. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli. j. 10.11.2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS
MORAIS.  INSCRIÇÃO  NEGATIVA.  HOMÔNIMOS.  CPF  EMITIDO  EM
DUPLICIDADE.  AUSÊNCIA  DE  RESPONSABILIDADE  DA  CREDORA.
EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE.  CULPA  DE  TERCEIRO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DOS REGISTROS. 1. Caso em que
a autora foi  inscrita em cadastro de proteção ao crédito em virtude de suposto
débito mantido por pessoa homônima, com a mesma data de nascimento que a sua
e com o mesmo número no CPF. 2. Não é possível responsabilizar-se a credora
ré  por  danos  morais  alegadamente  suportados  pela  autora  com  a  sua
negativação, na medida em que a essa não pode o erro pela emissão de CPF
em  duplicidade  ser  atribuído.  Incidência  da  excludente  legal  de
responsabilidade da culpa de terceiro (art.  14, § 3º,  inciso II,  do CDC).  3.
Incontroverso, no entanto, que não foi a autora quem realizou a contratação que
deu origem às inscrições negativas registradas em seu nome, impõe-se declarar a
inexistência dos débitos e determinar a exclusão dos apontamentos. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível nº 70069739167, 9ª Câmara Cível
do TJRS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti. j. 28.09.2016, DJe 30.09.2016)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS - INSCRIÇÃO NOS
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - HOMÔNIMOS, INCLUSIVE



NASCIDOS  NA  MESMA  DATA  -  DUPLICIDADE  DE  CPF  -  CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-  MANUTENÇÃO  -  SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDOS. 1 -  Configurada a culpa exclusiva de terceiro, no caso da
Receita  Federal,  que  cadastrou  CPF’s  idênticos  para  contribuintes
homônimos, exclui-se a responsabilidade do fornecedor pelo evento, ex vi do
art.  14,  §  3º,  II,  do  CDC,  pela  inscrição  indevida  em  cadastro  de
inadimplentes. 2  -  Caracterizada  a  sucumbência  recíproca,  os  honorários
advocatícios fixados, deverão ser distribuídos recíproco e proporcionalmente entre
as partes,  nos termos do artigo 21, CPC. (Processo nº 1233234-2, 10ª  Câmara
Cível do TJPR, Rel. Luiz Lopes. j. 27.11.2014, unânime, DJ 02.02.2015)

Dessa  forma,  considerando  que  a  inscrição  negativa  indevida  do  nome  do
Autor/Apelado decorreu da existência de pessoa homônima com o mesmo número de CPF,
erro de emissão em duplicidade que não pode ser atribuído à Empresa Ré/Apelante, não é
possível  responsabilizá-la  por  alegados  danos  morais  suportados  com  a  negativação,
incidindo, no caso, a excludente legal de responsabilidade da culpa de terceiro (art. 14, §3º,
inciso II, do CDC), conforme o entendimento jurisprudencial acima invocado.

Entendo, por outro lado, que, restando incontroverso que não foi o Recorrido quem
realizou a contratação que deu origem à restrição creditícia registrada em seu nome, impõe-
se a manutenção da determinação de exclusão do apontamento, ponto em que a Sentença
recorrida não deve se reformada.

Considerando que o Autor, ora Apelado, formulou pedido objetivando a retirada da
negativação,  bem como  uma  indenização  por  danos  morais,  tendo  obtido  êxito  apenas
quanto à primeira parte do pedido, impõe-se o rateio das despesas, consoante determina o
art. 86, do Código de Processo Civil.

Posto isto, conhecida a Apelação, dou-lhe parcial provimento para, reformando
a Sentença, julgar improcedente a parte do pedido que objetivava indenização por
danos morais e, em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes a
pagar,  individualmente,  metade  do  valor  das  custas  processuais,  e,  em  razão  da
vedação de compensação, contida no § 14 do art. 85, daquele Código1, arbitro em R$
1.000,00 os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos por cada uma das
partes ao patrono da parte contrária, ressalvada a condição do Autor de beneficiário
da gratuidade judiciária.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art. 85. […] §14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios  dos  créditos  oriundos  da  legislação  do  trabalho,  sendo  vedada  a  compensação  em  caso  de
sucumbência parcial.


