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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
ABALO  EXTRAPATRIMONIAL  NÃO
RECONHECIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DE  DEVEDOR  CONTUMAZ.  EQUÍVOCO  AO
ANALISAR  DOCUMENTO  RELATIVO  ÀS
RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. INCLUSÃO DO NOME
DO  CONSUMIDOR  NOS  CADASTROS  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DEFEITO  NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  DANO MORAL  IN  RE
IPSA CONFIGURADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- A responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
do serviço é objetiva, ou seja, está desvencilhada do conceito
de culpa, por força da clara disposição do art. 14, caput, do
Código de Defesa do Consumidor.

 
- É cediço que da anotação irregular em cadastro de proteção
ao  crédito  não  cabe  indenização  por  dano  moral  quando
preexistente legítima inscrição, contudo esse não é o caso dos
autos,  porquanto  a  autora  só  tem anotado  em seu nome o
registro de inadimplência ora discutido, laborando o julgador
em  equívoco  ao  analisar  o  extrato  do  SPC,  inexistindo,
portanto, impedimento para a condenação em danos morais
perseguida.

- A inclusão indevida em cadastros negativos de proteção ao
crédito  gera  dano  moral  in  re  ipsa,  o  qual  prescinde  a
demonstração de culpa.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, PROVER O RECURSO.

RELATÓRIO 

Joseilda  da  Silva  Bezerra,  devidamente  qualificada  nos  autos,  moveu  Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais contra a APCEF –
Associação  do Pessoal  da Caixa Econômica  Federal,  igualmente  identificada,  em virtude  da
inclusão  indevida  do  seu  nome  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito,  porquanto  não  estava
inadimplente perante a demandada, objetivando, ao final, a retirada do seu nome do rol de mau
pagador, a declaração da inexistência de débito e a condenação da Associação ao pagamento de
indenização por danos morais.

Com o advento da sentença (fls.31/32), o juiz a quo decidiu pela procedência parcial
dos pedidos, declarando a inexistência de débitos e ratificando a tutela concedida, no sentido de
retirar  o  nome da autora  dos  cadastros  restritivos  de  crédito.  Contudo,  deixou de  condenar  ao
ressarcimento moral, porquanto entendeu ser a reclamante devedora contumaz.

Às  fls.36/38,  a  demandante  apelou,  sustentando  não  ser  devedora  recorrente,
porquanto o documento colacionado informa que foram feitas 04 (quatro) pesquisas por empresas,
não significando informações desabonadoras, consoante consta no próprio extrato do SPC, às fls.17.

Defende, ainda, a caracterização da responsabilidade civil, baseada no ilícito, nexo
causal e o dano in re ipsa, a ensejar a reparação pretendida.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a demandada no pagamento
de indenização por danos morais.

 
Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls. 42.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu inexistir interesse público
a ensejar a sua manifestação - fls.48/50. 

Remetidos os autos ao núcleo de conciliação, fls.52, não foi possível a realização de
acordo, haja vista a ausência das partes, consoante se colhe do termo de sessão de fls.54.

É o relatório.

VOTO 

De início, verifica-se que o presente recurso merece prosperar.

Des. José Ricardo Porto
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Analisando  o  caderno  processual,  constato  que  a  questão  devolvida  se  resume  a
condenação em danos morais.

Nessa senda, embora o julgador tenha reconhecido a ocorrência do ilícito, deixou de
condenar a demandada no ressarcimento extrapatrimonial por entender  que a autora é devedora
contumaz.

De fato, o defeito na prestação do serviço restou configurado, porquanto a anotação
fora realizada após o pagamento.

Diante da situação acima delineada, entendo ser aplicável ao presente caso o caput
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“Art.  14.  O fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua  fruição  e
riscos”. Grifo nosso.

No que pertine  à  existência  de  outras  pendências  em nome da demandante,
verifico que o julgador de base laborou em equívoco ao analisar o extrato do SPC, porquanto,
as  pesquisas  feitas  por  empresas,  que  foram  04  (quatro),  não  significam  informações
desabonadoras, consoante consta no próprio extrato do SPC, às fls.10 e 17.

                    Dito isto, inexiste, portanto, impedimento para a condenação em danos morais
perseguida.

Desse modo, esclarecida tal questão, não resta dúvida acerca do dever de indenizar,
uma  vez  que,  tratando-se  de  relação  de  consumo,  basta  a  simples  inscrição  indevida  para
caracterizar o ato ilícito, o nexo causal encontra-se configurado, bem ainda, no tocante ao dano,
considerando a peculiaridade do caso, este se opera in re ipsa, ou seja, desnecessária a sua efetiva
demonstração.  

As decisões deste Egrégio Tribunal, segue o mesmo posicionamento, conforme se
observa abaixo:

 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
DÉBITO  NÃO  RECONHECIDO  PELA  AUTORA.  RESTRIÇÃO
CREDITÍCIA  COMPROVADA.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA  PELA  EMPRESA  DE  TELEFONIA.
INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA
CONFIGURADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO  EM  OBSERVÂNCIA  À
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  DESPROVIMENTO.
Em se  tratando  de  relação  de  consumo,  uma  vez  que  a  promovente
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colaciona os documentos hábeis à demonstração da verossimilhança e
da  plausibilidade  de  suas  alegações,  bem como fica  evidenciada sua
hipossuficiência  técnica  em  relação  à  instituição  financeira,  deve-se
operar  a  inversão  do  ônus  da  prova,  transferindo-se  à  empresa  de
telefonia  o  ônus  exclusivo  de  evidenciar  a  legitimidade  da  cobrança,
porquanto não compete ao consumidor fazer prova negativa dos fatos. A
responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço é objetiva, ou
seja,  está  desvencilhada  do  conceito  de  culpa,  por  força  da  clara
disposição do art.  14, caput,  do Código de Defesa do Consumidor.  A
inclusão indevida em cadastros negativos de proteção ao cr”  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00021618120158150351,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 19-12-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  declaratória  de  inexistência  de  débito  c/c
danos materiais e morais. Contrato celebrado com o banco. Empréstimo
consignado em benefício previdenciário. Contratação não comprovada.
Desconto indevido. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado.
Dever de indenizar caracterizado. Quantum indenizatório. Observância
a  critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Desprovimento  do
recurso. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços
responde pela reparação dos danos independentemente da existência de
culpa e só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito
no  serviço  prestado  ou  a  configuração  da  culpa  exclusiva  do
consumidor  ou  de  terceiro,  ônus  do  qual  o  apelante  não  se
desincumbiu. Diante da teoria do risco empresarial, adotada pelo CDC,
incumbe às instituições financeiras tomar as precauções devidas para
serem evitadas eventuais fraudes, não podendo se beneficiar da exclusão
de  sua  responsabilidade  caso  ocorram,  vez  que  decorre  do  próprio
serviço oferecido. É encargo das instituições financeiras a conferência
das informações pessoais e dos documentos que lhe são apresentados no
momento da contratação. A precaução deve ser tomada principalmente
pela  instituição  bancária  que  atua  no  fornecimento  de  serviço  de
empréstimo  consignado  em  folha  de  pagamento  de  pensionista  de
benefício previdenciário, sendo impossível imputar tal ônus a quem teve
seus dados pessoais utilizados indevidamente, já que este não tem como
controlar  a  realização  de  operações  financeiras  com  a  utilização
irregular do seu nome. 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.  O erro
material não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo
e até mesmo de ofício, nos termos do art. 463, I do CPC. (TJPB; AC
001.2009.006349-4/001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 19/10/2011; Pág. 10)  Grifo nosso.
 
APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE
PAGA-  MENTO.  APOSENTADO DO INSS.  DESCONTO INDEVIDO.
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DANO  IN  RE  IPSA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANOS
MORAIS EXISTENTES.  PROVIMENTO.  Tendo a instituição bancária
obtido  favorecimento  com  o  desconto  de  valor  dos  proventos  de
aposentadoria,  sem que esta jamais tenha recebido o valor objeto do
empréstimo  ou  autorizado  tal  contratação,  descortina-se  a  sua
responsabilidade  objetiva  em face  da  atividade  empresarial  a  que  se
propõe. A jurisprudência do superior tribunal de justiça é uníssona no
sentido  de  que  o  dano  moral  in  re  ipsa  dispensa  a  prova  de  sua
ocorrência  para  gerar  o  respectivo  dever  indenizatório. (TJPB;  AC
001.2009.005163-0;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 17/07/2012; Pág. 9)Grifo nosso.
 
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito  c/c  indenização  por  danos  morais.  Cobrança  de  débitos
inexistentes.  Inscrição  indevida  no  cadastro  de  restrição  de  crédito.
Procedência da ação. Primeira apelação. Danos morais. Insignificância
do  valor  fixado  diante  do  caráter  pedagógico  da  reprimenda.
Verificação em parte.  Majoração honorários  advocatícios.  Percentual
arbitrado  considerado  irrisório.  Ocorrência.  Provimento  parcial  do
apelo. Levando-se em consideração a atuação do advogado da apelante
e  o  tempo do processo,  deve  ser  considerada justa  a  majoração dos
honorários  advocatícios  como  pleiteado.  Segunda  apelação.  Banco
fininvest. Desproporcionalidade da indenização fixada. Não verificada.
Ausência de dano moral  indenizável.  Inocorrência.  Desprovimento do
apelo.  Resta  configurado  o  dano  moral,  quando  demonstrado
objetivamente  a  inscrição  indevida  do  nome  da  consumidora  no
cadastro de restrição de crédito, não necessitando de outros elementos
probantes. (TJPB; AC 200.2008.025867-2/001; Rel. Juiz Conv. Eduardo
José de Carvalho Soares; DJPB 11/06/2010; Pág. 6) Grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais
c/c pedido de antecipação de tutela para retirada de restrição cadastral.
Procedência  parcial.  Irresignação  do  banco.  Transações  bancárias
efetuadas  por  terceiros.  Falha  na  prestação  do  serviço.
Responsabilidade  objetiva.  Inteligência  do  art.  14  do  CDC.  Não
comprovação  de  culpa  exclusiva  do  consumidor.  Dano  moral
configurado.  Quantum  indenizatório.  Observância  aos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade.  Manutenção.  Desprovimento.  O
fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da  existência  de
culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por
defeitos relativos à prestação dos serviços.  O lançamento indevido na
SERASA provoca naturalmente agravos à honra do atingido e prejuízo
à sua pessoa, de forma que é imputável a indenização por danos morais
daí  decorrentes. Na  fixação  da  indenização  por  danos  morais,
recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  sócio-econômico  dos
autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz
pelos  critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (STJ, 4ª t., Rel. Min.
Sálvio  de  Figueiredo,  RESP  135.202-0  -  SP,  j.  19.05.1998,  DJ
03.08.1998 pg 00244)”.  (TJPB; AC 001.2008.019115-6/001; Rel.  Juiz
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Conv. Miguel de Britto Lyra Filho;  DJPB 10/02/2011; Pág. 5).  Grifo
nosso.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A  INADMISSÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL.   INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  ÓRGÃO  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  PRESSUPOSTOS  DA  REPARAÇÃO
CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  DANO
PRESUMIDO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor das
Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia, não se conhece do
recurso especial quanto às questões sobre as quais a Corte de origem
não se pronunciou, porquanto não levantadas pela parte, faltando-lhes o
indispensável  requisito  do  prequestionamento.  2.  Segundo  o
entendimento  jurisprudencial  desta  Corte,  a  inscrição  indevida  do
nome consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si
só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de comprovação, uma vez
que decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 3. Nos termos da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido
pelas  instâncias  ordinárias  a  título de indenização por  danos morais
pode  ser  revisto  tão  somente  nas  hipóteses  em que  a  condenação se
revelar  irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não
se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de reparação moral  em favor do ora agravado,  em virtude dos
danos sofridos pela inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito,
motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte
no  presente  feito,  como  bem  consignado  na  decisão  agravada.  4.
Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na
Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-
probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nº.
1192721/SP – MINISTRO RAUL ARAÚJO – QUARTA TURMA – JULG.
EM 07/12/2010).Grifo nosso.

Como visto,  o  entendimento  jurisprudencial  é  categórico  no  sentido  de  que,  nos
casos de indevida inclusão em órgão de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, ou seja, não
há necessidade de prova de repercussão de seus efeitos, basta o ofendido provar que a inclusão se
procedeu de forma irregular para gerar efeitos indenizatórios, o que restou comprovado nos autos.

Neste  diapasão,  repito,  mostra-se  patente  a  necessidade  de  reparação  pecuniária
correspondente ao constrangimento suportado pela promovente.

No que se refere ao quantum indenizatório, fixo em de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
porquanto entendo que tal importância reflete de maneira satisfatória o dano moral sofrido.

Na verificação do montante reparatório, devem ser observadas as circunstâncias de
cada caso, entre elas a extensão da ofensa, a gravidade da conduta ilícita, entre outros.

Des. José Ricardo Porto
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Vislumbro, pois, suficiente e equilibrada a indenização no valor determinado, que
serve para amenizar o sofrimento da autora, tornando-se um fator de desestímulo, a fim de que a
ofensora não volte a praticar novos atos de tal natureza, sem, contudo dar causa a locupletamento
indevido.

Dito isto, PROVEJO O APELO, para condenar a demandada no pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a fixação da indenização e juros
de mora a contar do evento danoso. Ato contínuo, haja vista o resultado da celeuma, modifico os
ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser
suportado pela Associação reclamada, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

                                                            J/05 
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