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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS –  NÃO CONCESSÃO  DE
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO  –  PROPOSTA
REPROVADA  AUTOMATICAMENTE  –  AUSÊNCIA  DE
NEGATIVAÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE  RESTRIÇÃO  AO
CRÉDITO  –  IRRELEVÂNCIA  -   IMPROCEDÊNCIA  –
IRRESIGNAÇÃO –  CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO
CORROBORA A TESE AUTORAL –  POSSIBILIDADE DE
O BANCO REALIZAR,  DENTRO DOS LIMITES LEGAIS,
AVALIAÇÃO  DE  RISCO  DE  CRÉDITO  –  CREDIT
SCORING – SÚMULA 550 DO STJ – PRECEDENTE SOB
O  RITO  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS  - FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  NÃO  COMPROVADO  –
ARTIGO  373,  I,  DO  CPC  –  ÔNUS  DO  AUTOR  NÃO
SUPORTADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A utilização  de  escore  de  crédito,  método  estatístico  de
avaliação  de  risco  que  não  constitui  banco  de  dados,
dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito
de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais
valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo
cálculo. (STJ, Súmula 550, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Não tendo  o Autor comprovado  a existência de ato ilícito
praticado pelo banco promovido, tampouco abuso de direito,
afasta-se, por conseguinte, o dever de indenizar,  na forma
do art. 188, I, do Código Civil1.

1 Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; [...]
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    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  34/41) interposta  por
Arivelton Souza Dias, buscando a reforma da sentença (fls.  30/31) proferida
pelo Juízo  da  Comarca  de  Remígio que,  nos autos da Ação de Indenização
por Danos Morais,  ajuizada pelo ora Apelante em face do  Banco  Pan S/A,
julgou improcedente o pedido.

Na exordial (fls. 02/07), o Autor afirmou que, apesar de não ter
nenhum  apontamento  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito,  teve  negado
pedido de financiamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) junto ao
promovido, sendo informado pelo atendente que havia “restrição interna”. 

Desta forma, por entender que a negativa de crédito deu-se em
razão de ter ingressado anteriormente com ação revisional,  fato esse que o
colocou  na  “lista  negra”  das  financeiras,  entendeu  ter  sofrido  dano  moral
indenizável. 

Sobrevindo a sentença (fls.30/31), a magistrada  a quo julgou
improcedente  a  ação,  por  entender  que  o  Autor  não  comprovou  os  fatos
constitutivos de seu direito.

Irresignado,  o Promovente interpôs  o  presente  recurso  (fls.
34/41), afirmando que lhe foi negado o crédito junto ao banco promovido, sem
qualquer informação sobre o motivo da negativa, o que, no seu entender, é
ilegal e abusivo, passível de indenização civil. Segue alegando que é notória a
existência  de  uma “lista  negra”  feita  pelas  instituições  financeiras  a  fim de
obstar o crédito para aqueles que entraram com ações revisionais de contratos
bancários. Por fim, requer o provimento do recurso. 

Contrarrazões não ofertadas, fls. 45.

Instada a se pronunciar,  a Douta Procuradoria de Justiça se
manifestou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
53/54).

VOTO

O decisum vergastado não merece nenhum retoque.
 

Como  visto,  a  sentença  primeva  julgou  improcedentes  os
pedidos autorais, considerando a fragilidade do acervo probatório.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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No seu recurso, o Apelante postula a reforma da sentença, pois
entende que a prova documental foi produzida de forma idônea e é suficiente
para  comprovar  a  ilegalidade  da  negativa  de  crédito  para  contratação  de
financiamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser quitado em 24
meses com parcelas de R$ 1.839,04 (um mil oitocentos e trinta e nove reais e
quatro  centavos) junto  ao  banco  promovido,  com  a  finalidade  de  adquirir
automóvel no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

Trouxe aos autos cópias de faturas de dois cartões de crédito
(no valor médio de R$ 400,00), recibos de pagamento de autônomo (na função
de carreteiro), consulta indicando regularidade do seu nome junto ao SERASA,
além de formulário de dados do Banco promovido, onde declara a profissão de
frentista, com renda de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de residência no
centro da cidade de Remígio/PB. 

Não lhe assiste razão.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos,
verifica-se que  houve a negativa automática do crédito pelo Banco Pan S/A
(promovido),  em que pese não haver restrição nos cadastros de crédito em
18/05/2015. 

Contudo, o fato de não haver restrições de crédito nos órgãos
de consulta  não significa  que as  instituições financeiras  sejam obrigadas a
contratar com o autor, sem tomarem as cautelas que entendem necessárias
para resguardar o seu patrimônio. 

In  casu,  caberia  ao Autor  comprovar  que  a  negativa  teve
motivo discriminatório ou, ainda, que requereu esclarecimento sobre as fontes
de  dados  e  as  informações  pessoais  usadas  pelo  Banco  promovido  para
concluir  pela  não  concessão  do  crédito  solicitado, o  que  não  fez,  apenas
alegando a existência de uma “lista negra”, sem nada provar nesse sentido. 

Em reforço,  anoto  que não há prova de que o  Autor  tenha
entrado  em  contato  com  o  banco  depois  da  negativa  nem  que  tenha
conseguido crédito em outro estabelecimento.

Assim,  os  documentos  colacionados não  se  prestam a
constituir  os  fatos  do  direito  que  alega  o  autor  possuir,  porquanto  a  não
concessão de crédito se deu em virtude de análise de risco feita internamente
pela instituição, sem qualquer violação a honra ou qualquer transtorno além da
não obtenção do valor requerido. 

Com  efeito,  os fundamentos  da  sentença  encontram-se
alinhados  ao que  dispõe  o  art.  373,  I  do  CPC-15,  já  que  não  foram
apresentados de forma robusta os fatos constitutivos do direito autoral:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[…]

Cumpre salientar que o STJ tem posição sumulada sobre o a
possibilidade  de  as  instituições  financeiras  utilizarem  ferramenta  estatística
para avaliação do risco de concessão do crédito, sendo uma prática comercial
LÍCITA, autorizada pelo art. 5º, IV e pelo art. 7º, I, da Lei n.  12.414/2011 (Lei
do Cadastro Positivo).

Veja-se:

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA (ART.  543-C  DO  CPC).TEMA 710/STJ.
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  ARQUIVOS  DE  CRÉDITO.
SISTEMA "CREDIT SCORING".  COMPATIBILIDADE COM
O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL.
I – TESES:
1) O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido
para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir
de  modelos  estatísticos,  considerando  diversas
variáveis,  com  atribuição  de  uma  pontuação  ao
consumidor avaliado (nota do risco de crédito).
2)  Essa  prática  comercial  é  lícita,  estando  autorizada
pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei
do cadastro positivo).
3)  Na  avaliação  do  risco  de  crédito,  devem  ser
respeitados  os  limites  estabelecidos  pelo  sistema  de
proteção  do  consumidor  no  sentido  da  tutela  da
privacidade  e  da  máxima  transparência  nas  relações
negociais,  conforme  previsão  do  CDC  e  da  Lei  n.
12.414/2011.
4)  Apesar  de  desnecessário  o  consentimento  do
consumidor  consultado,  devem  ser  a  ele  fornecidos
esclarecimentos,  caso  solicitados,  acerca  das  fontes
dos  dados  considerados  (histórico  de  crédito),  bem
como as informações pessoais valoradas.
5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema
"credit  scoring",  configurando  abuso  no  exercício  desse
direito  (art.  187 do CC),  pode ensejar  a  responsabilidade
objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável
pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da
Lei  n.  12.414/2011)  pela  ocorrência  de danos morais  nas
hipóteses  de  utilização  de  informações  excessivas  ou
sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem
como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito
pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.
II - CASO CONCRETO: 
1) Não conhecimento do agravo regimental e dos embargos
declaratórios  interpostos  no  curso  do  processamento  do
presente recurso representativo de controvérsia;
2) Inocorrência de violação ao art. 535, II, do CPC.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e ao art.
333, II, do CPC.
4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral
"in re ipsa".
5)  Não  reconhecimento  pelas  instâncias  ordinárias  da
comprovação  de  recusa efetiva  do crédito  ao  consumidor
recorrido, não sendo possível afirmar a ocorrência de dano
moral na espécie.
6) Demanda indenizatória improcedente.
III - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E
DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS,  E  RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp  1419697/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
12/11/2014, DJe 17/11/2014)

Inclusive, a matéria está cristalizada na Súmula 550:

A utilização  de  escore  de  crédito,  método  estatístico  de
avaliação  de  risco  que  não  constitui  banco  de  dados,
dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito
de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais
valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo
cálculo. (STJ, Súmula 550, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Logo, a simples não autorização para a concessão de crédito
não  configura  ato  ilícito,  sem  prejuízo  de  que  o  consumidor  solicite
esclarecimentos,  não  sobre  a  metodologia  de  cálculo  (objeto  de  segredo
empresarial (art.  5º, IV, parte final,  da Lei nº 12.414⁄2011 – Lei do Cadastro
Positivo),  mas sim acerca das fontes de dados considerados e informações
pessoais valoradas. 

Para finalizar, esclareço não ser este o primeiro caso a aportar
nessa  Corte  envolvendo  matéria  relativa  à  regularidade  da  conduta  do
Promovido diante da inocorrência de ato ilícito, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SUPOSTOS  DESCONTOS  INDEVIDOS  EM  SUA
REMUNERAÇÃO. NEGÓCIOS  JURÍDICOS  CELEBRADOS
ENTRE  O  PROMOVIDO  E  A  AUTORA.  AVENÇAS
APRESENTADAS  COMPROVANDO  A  EFETIVAÇÃO  DOS
PACTOS. ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA
AMPARAR  A REPARAÇÃO  PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO
"DECISUM". APLICAÇÃO DO CAPUT, DO ART. 557. DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
RECURSO. - Nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu  direito.  Assim,  se  ele  não  se  desincumbe  deste

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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mister,  deixando  de  instruir  o  processo  com  os
documentos necessários,  não pode o Juiz,  através de
sua  imaginação,  aplicar  o  pretenso  direito  ao  caso
concreto que lhe fora submetido. - A inversão do ônus
da prova,  no Direito Consumerista,  é uma garantia de
facilitação  da  defesa  dos  consumidores,  diante  da
impossibilidade de trazer aos autos provas documentais
que estão em poder do promovido, impossibilitando o
promovente  de  exibi-los,  o  que  não  é  o  caso  dos
presentes  autos. - O  dano  moral,  para  que  seja
indenizável, deve advir de ato ilícito, capaz de atingir um
dos direitos da personalidade daquele que o sofreu, de
modo  que  não  havendo  prova  de  tal  situação,
impossível a aplicação de reparação pecuniária.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00299369220138150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 22-09-2015) (grifei)

Portanto, não tendo  o Autor comprovado  a existência de ato
ilícito praticado pelo banco promovido, tampouco abuso de direito (desrespeito
ao limite de tempo para consideração do histórico de crédito/ registro negativo
ou  violação  ao  dever de prestar esclarecimentos  solicitados pelo consumidor
(art. 5º, IV, e art. 14, ambos da Lei nº 12.414/2011 e art.  43, § 1º, do CDC),
afasta-se, por conseguinte, o dever de indenizar, na forma de que dispõe o art.
188, I, do Código Civil2.

Desta  forma,  agiu  corretamente  a magistrada a  quo,  não
merecendo retoques a sentença.

Face  ao exposto,  NEGO PROVIMENTO ao  apelo,  majorando
os  honorários  advocatícios  anteriormente  fixados,  para  arbitrá-los em  R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com a exigibilidade suspensa, nos termos
do art. 85, § 11 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  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 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/06

2 Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; [...]

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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