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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSUMIDOR  –  APELAÇÃO CÍVEL -   AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.  .
EMPRESAS  DO  MESMO  GRUPO
ECONÔMICO.  REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM
CADASTRO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO EM NOME DA AUTORA. RELAÇÃO
DE  CONSUMO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  ADOÇÃO DA TEORIA DO  RISCO
DO  EMPREENDIMENTO.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  SÚMULA  Nº  479  DO  STJ.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  APLICAÇÃO
DO  ARTIGO  557,  “CAPUT”  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. 

  A instituição financeira deve suportar os riscos
e os prejuízos decorrentes da falta de diligência
de  seu  preposto  quanto  à  conferência  dos
documentos  apresentados  no  ato  da
contratação.

  “As  instituições  financeiras  respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros  no  âmbito  de  operações  bancárias.”
(Súmula nº 479 do STJ)
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 O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior. (Artigo 557, “caput” do CPC).

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais   ajuizada
por  Maria  das  Graças  Nascimento  da  Silva  em face  da  Credicard  S/A
Administradora de Cartões de Crédito alegando, em síntese, que teve seu
nome  inscrito  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito  em  virtude  de  fraude.
Relata,  ainda,  que  a  promovida  agiu  com  negligência  e  imprudência  na
averiguação dos  documentos  apresentados para contratação do  cartão de
crédito.

Ao  final  pugnou  pela  procedência  do  pedido,  para  que  a
promovida seja condenado em danos morais, cujo valor de ser fixado pelo
Magistrado.

Juntou os documentos de fls. 10/17..

Contestação apresentada às fls. 22/37, alegando, em sede de
preliminar, ilegitimidade passiva do banco Citicard S/A. No mérito, alega que
agindo de boa fé determinou o cancelamento dos cartões da autora.

Impugnação à contestação às fls. 82/85.

Conclusos  os  autos,  o  MM  Magistrado  “a  quo”  preferiu
sentença às fls.87/90, nos seguintes termos finais, in verbis: “Dessa forma, e
tendo  em vista  o  que  mais  dos  autos  consta,  JULGO PROCEDENTE  O
PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art.
269,  I  do  CPC,  CONDENANDO  A  PROMOVIDA  AO  PAGAMENTO  DO
VALOR  DE  R$  3.000,00,  a  título  de  danos  morais,  com  juros  de  1%  e
correção monetária, a partir da inscrição (súmula 43 e 54 do STJ).”

Inconformado com tal  decisão,  o promovido interpôs recurso
apelatório às fls.  92/100,  alegando,  em síntese,  preliminar  de ilegitimidade
passiva. No mérito,  relata que a recorrida não comprovou ter sofrido dano
moral  com a conduta do banco, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 106/110.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls. 117/121, opinando
pela  rejeição  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva.  No  mérito,   não
apresentou manifestação, porquanto ausente interesse que recomende a sua
intervenção.
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É o relatório.

Decido.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante autoriza o art. 557, caput1, do CPC, porquanto as razões recursais
apresentam-se em manifesto confronto com a jurisprudência dominante nesta
Corte de Justiça, conforme veremos.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

O Banco Citicard S/A) (antigo Credicard) alegou preliminar de
ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é pessoa jurídica diversa do
Banco Citibank S/A.

Não merece acolhimento o pleito do recorrente.

Observo  que  o  Banco  Citibank  S/A e  o  Banco  Citicard  S/A
integram o mesmo grupo econômico, não havendo, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva deste último.

Transcrevo  precedente da jurisprudência pátira, in verbis:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
PRELIMINAR.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DE
EMPRESAS  DO  MESMO  GRUPO  ECONÔMICO.
Sendo  as  empresas  do  mesmo  grupo  econômico,
não há falar em ilegitimidade passiva. PRELIMINAR.
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  SUSPENSÃO  DA  PRESCRIÇÃO.
INCABIMENTO. Considerando que o ajuizamento da
Ação Revisional de Contrato é o ato em que o próprio
devedor  admite  a  existência  da  dívida,  o  seu
ajuizamento  suspende  o  prazo  prescricional.
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. (TJ-RS - AC:
70035233659 RS ,  Relator:  Lúcia de Castro  Boller,
Data  de  Julgamento:  15/12/2011,  Décima  Terceira
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 16/01/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  PRELIMINAR  DE  ILEGTIMIDADE
PASSIVA.  BANCO  CITIBANK.  BANCO  CITICARD
S/A. Legitimidade passiva das empresas do mesmo
grupo  econômico.  Preliminar  rejeitada.  JUROS

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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REMUNERATÓRIOS.  Contrato  de  Abertura  de
Crédito  em  Conta-corrente.  Possibilidade  da
cobrança de juros remuneratórios superiores a 12%
ao  ano.  Contratos  de  Cartão  de  Crédito.
Demonstrada  a  abusividade,  os  juros  devem  ser
limitados  à  taxa  média  do  mercado  cobrada  em
operações  de  cheque  especial.  (TJ-RS  -  AC:
70048117253  RS ,  Relator:  Marco  Antonio  Angelo,
Data  de  Julgamento:  27/06/2012,  Vigésima  Quarta
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 29/06/2012)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito.

No caso, o consumidor ajuizou a presente ação de indenização
por  danos  morais,  por  sustentar  que  os  seus  dados  haviam  sido
indevidamente inscritos nos cadastros de restrição ao crédito, em decorrência
do suposto inadimplemento no cartão de crédito que foi objeto de fraude sua
contratação.

Observo que o recorrente ao apresentar resposta (contestação)
de fls. 22/37, alegou que agindo de boa fé e determinou o cancelamento dos
cartões  da  autora,  além  de  cancelado  os  débitos.  Transcrevo  trecho  da
contestação na parte que interessa, in verbis:

“Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  o  Banco-réu
analisou seu banco de dados e agindo de boa fé os
cartões da autora já foram devidamente cancelados e
tiveram os respectivos saldos zerados.”.

Assim, agindo desta forma o recorrente/promovido confirmou a
tese da autora de que a contratação do cartão de crédito foi objeto de fraude,
e em virtude da conduta negligente da recorrente o nome da recorrida foi
indevidamente negativado em cadastro de proteção ao crédito.

Restou comprovado, portanto, que o nome da Autora foi
lançado nos cadastros de inadimplentes pelo Réu, ora Apelante, após ter
sido  irregularmente  utilizado  por  estelionatário  para  a  obtenção  de
cartão de crédito junto ao Banco Réu.

A  contratação  de  serviços  com  documentos  utilizados  por
terceiros não habilitados e os eventuais danos causados em decorrência de
atos praticados indevidamente, devem ser imputados à instituição bancária
porque incorreu em falha administrativa. É indiscutível a responsabilidade do
apelado  que  deve  manter-se  diligente  na  conferência  dos  documentos
apresentados quando da contratação de seus serviços, devendo ressarcir os
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prejuízos a que tenha dado causa.

Referido entendimento, aliás, está expresso na recém-editada
Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor peço vênia
para transcrever, in verbis:

“As  instituições  financeiras  respondem
objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros  no  âmbito  de  operações  bancárias.”
(Súmula nº 479 do STJ)

Portanto,  impõe-se  reconhecer  que  a  sentença  decidiu  a
demanda de maneira acertada, tendo em vista que não há provas concretas
de que a contratação do cartão de crédito foi realizada pela recorrida.

Nesse  contexto,  colaciono  os  seguintes  precedentes  desta
Corte de Justiça:

“CONSUMIDOR.  Apelação  Cível.  Ação  de  danos
morais.  Inscrição indevida em rol de inadimplentes
de  órgão  de  proteção  ao  crédito.  Empréstimo
bancário.  Celebração.   Fraude.  Provas  de
legitimidade do instrumento. Ausência. Aplicação da
Teoria  do  Risco  Profissional.  Apontamento  que  se
protraiu  no  tempo  causando  embaraços  ao  autor.
Violação  da  honra  subjetiva.  Constrangimento
¿  Danos  morais  in  re  ipsa.    Caracterização.
Indenização devida.  Provimento do recurso.  - Age,
de  forma  negligente,  a  instituição  que  celebra
contrato  de  empréstimo  não  constatando  a
autenticidade dos documentos trazidos à celebração
do instrumento. - Fornecedores em geral respondem
pela chamada Teoria do Risco Profissional, segundo
a qual  no  exercício  das  atividades  empresariais,  a
disponibilização  de  produtos  ou  serviços  aos
consumidores obriga a suportar os danos causados
como  inerentes  aos  riscos  de  suas  condutas,
independentemente  da  aferição  do  elemento
subjetivo para a caracterização da responsabilidade
civil.   A indenização  por  danos  morais  há  de  ser
estabelecida  em  importância  que,  dentro  de  um
critério de prudência e razoabilidade, leve em conta a
sua  natureza  penal  e  compensatória.  A  primeira,
como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o
ressarcimento  traga  uma  satisfação  que  atenue  o
dano  havido.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
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Processo  Nº  00198558920108150011,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  ABRAHAM
LINCOLN DA C RAMOS , j. em 07-10-2014) 

APELAÇÃO.   AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  CADASTRO  RESTRITIVO  DE
CRÉDITO.  AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEXO
CAUSAL E CULPA EVIDENCIADOS. DANO MORAL.
CONFIRMAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  EMPRESA.
DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA  RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  O
abalo  de  crédito  causado  pela  inscrição  e
manutenção indevida  do  nome do consumidor  nos
cadastros de devedores inadimplentes, por si só, já
gera  e  comprova  o  dano  moral  sofrido  pela  parte
lesada.  -  No caso,  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.  -  Comprovada a  lesão,
cumulada  aos  demais  pressupostos  da
responsabilidade civil,  ressoa como indispensável a
reparação,   visto  ser  essa  a  única  forma  de
compensar o dano moral sofrido. - O quantum fixado
a título de danos morais deve estar em conformidade
com  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  visando  a  atender  ao  caráter
punitivo  e  pedagógico  integrante  deste  tipo  de
reparação, devendo-se, ainda, atentar para que não
haja o l (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  01234252320128150011,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,  j.  em 07-
10-2014) 

Assim,  a  instituição  financeira  deve  suportar  os  riscos  e  os
prejuízos  decorrentes  da  falta  de  diligência  de  seu  preposto  quanto  à
conferência dos documentos apresentados no ato da contratação.

Estando  as  razões  recursais  em  desacordo  com  o

Apelação Cível nº 0014362-63.2012.815.0011.                                                                                   6



entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte de Justiça e Súmula do
STJ, a negativa de seguimento é a medida que se impõe, nos termos do art.
557, caput, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço que as razões recursais encontram-
se em confronto com o entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte
de Justiça  e  Súmula  do  STJ,  motivo  pelo  qual  NEGO SEGUIMENTO AO
APELO, nos termos do art. 557,  caput2, do CPC,  mantendo-se inalterada a
sentença.

P.I.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator

2 Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Alterado pela L-009.756-1998).
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