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Acórdão
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APELADO : Edna Paulo Leite Silva 
ADVOGADO : Francisco Pedro da Silva – OAB/PB 3898

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CADASTRO  REALIZADO  MEDIANTE  UTILIZAÇÃO  DE
DOCUMENTOS  POR  TERCEIRA  PESSOA.
NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. COMPRAS REALIZADAS
A REVELIA DA PARTE AUTORA. FATURAS NÃO PAGAS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO  NOME  DA  VÍTIMA  NOS
BANCOS  DE  DADOS  DE  RESTRIÇÃO  DO  CRÉDITO.
DANOS  MORAIS  EVIDENTES.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO EQUÂNIME. REGISTROS ANTERIORES
EM  NOME  DO  CONSUMIDOR.  INAPLICABILIDADE  DA
SÚMULA  Nº  385  DO  STJ.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Responde  a  empresa  pela  reparação  dos  danos  morais
resultantes  compra  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, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível  (fls.  98/106) interposta  pela  Lojas
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CEM S/A buscando a reforma da sentença (fls. 92/96) proferida pelo Juízo de
Direito da 10ª Vara Cível Comarca de Campina Grande, que nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
promovida por Edna Paulo Leite Silva em face da apelante, julgou procedente o
pedido por entender devido o dano moral, condenando no pagamento do valor
de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignada com a decisão, a empresa promovida aviou recurso
apelatório  apontando a  inexistência  do  dano  moral,  ante  a  ausência  dos
requisitos legais a configurá-lo.

Acresce,  ainda,  que  os  documentos  necessários  no  ato  da
compra foram regularmente solicitados, não podendo ser responsabilizada ante
a possível existência de fraude, notadamente pelo uso desses documentos por
terceira pessoa.

Por  fim,  requer  a  improcedência  do  pedido,  ou  assim  não
entendendo, seja o valor reduzido.

Intimada para contrarrazões ao recurso, a apelada quedou inerte,
fls. 111/112.

A Procuradoria de Justiça  em parecer, indica  “o prosseguimento
do recurso sem manifestação de mérito, eis que ausente interesse público que
torne necessária a intervenção Ministerial”, fls. 119/120.

VOTO

O ponto  crucial  da  demanda consubstancia-se  na inscrição da
recorrida no Serviço de Proteção ao Crédito diante da ausência de pagamento
de compras efetuadas em unidade comercial da apelante.

A apelada afirmara  que  somente  teve  ciência  da  restrição
cadastral ao se dirigir a outro estabelecimento comercial em Campina Grande e
se deparou com várias  anotações em seu desfavor,  a  despeito  de  não ter
realizado nenhuma compra em lojas da apelante.

Ao constatar que seus documentos foram indevidamente usados
por terceira pessoa, prestou  queixa em Delegacia Especializada, informando
nunca  ter  perdido  seus  documentos  e  desconhece  que  terceiro  deles  se
apoderou e utilizou para fins irregulares. 

Acolhendo a insurgência da autora a Magistrada a quo declarou a
inexistência  do  débito,  condenou a  Lojas  Cem S.A  ao pagamento  de dano
moral no importe de R$3.000,00 (três  cinco mil reais).  Anteriormente já havia
determinação da retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Insatisfeita, a empresa apelante alega inexistir razão de indenizar,
pois não deu causa ao ocorrido.

Para o melhor deslinde da questão, em primeiro lugar, deve ser
levada em consideração a circunstância de terem os documentos da apelada
sido utilizados por outrem perante essa empresa, sem a devida autorização.
Aliás, neste aspecto,  a apelante  sequer apresentou cópia dos contratos que
ensejaram  o  vínculo  obrigacional  das  partes,  tampouco  dos  documentos
pessoais necessários que credenciaram o consumidor à realização do negócio.

Portanto,  entende-se,  diante  da  narrativa  dos  autos,  que  a
alegação  da  apelada de  terem  sido  os  documentos  usados  por  pessoa
estranha, em seu nome e sem o seu conhecimento, não foram desvencilhadas
pela parte contrária.

Por outro lado, é de salientar que para não incorrer em eventuais
problemas dessa natureza, caberia ao apelante, por meio de seus funcionários,
ser mais diligente e averiguar 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,  se  assim  não  procedeu,  deu  ensejo  a  realização
indevida de cadastros com documentos fraudados ou utilizados por quem não
é o legítimo proprietário. 

Além do mais,  a apelada, exatamente por não ter ciência das
compras efetuadas, jamais poderia ter pago a fatura motivadora da inscrição no
SPC,  pois  esse  vínculo  obrigacional  era  completamente  alheio  ao  seu
conhecimento.

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 Código Civil, verbis: 

"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.”

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
3



Apelação Cível nº 0000515-91.2012.815.0011

Demais  disso,  diante  da  conduta  da  empresa  recorrente,
conforme  bem  explanado  na  sentença,  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, deveria ter sido a empresa, por meio
de seus prepostos, ser mais diligência no momento de realizar contratos, a fim
de evitar  futuros dissabores. Se assim não o 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 ter
permitido a empresa apelante que terceiro se utilizasse de nome de outrem
para a contratação dos seus serviços, sendo despropositado querer se eximir
da responsabilidade e imputar a culpa a terceiro, nos termos do art. 14, §3º,
inc. II do CC. Via de consequência tornou-se indevido o débito, assim como a
inclusão  do  nome  da recorrida 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 o seguinte aresto: 

[…] 2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição
indevida  em  cadastro  negativo  de  crédito,  por  si  só,
configura  dano  in  re  ipsa.  […]  4.  Agravo  regimental
improvido. (AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel.  Ministro
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
17/03/2016, DJe 12/04/2016)

Prosseguindo  na  apreciação  do  recurso,  melhor  sorte  não
encontra a apelante quando pretende a redução do valor  indenizatório,  por
entendê-lo exorbitante. 

Aliás, antes de sopesá-lo, cabe pontuar a respeito da alegação de
existência de outros registros no citado órgão de proteção ao crédito, como
óbice de lhe credenciar ao reconhecimento do dano moral.

Inobstante tenha a jurisprudência evoluída no sentido de serem
indevidos danos morais a devedores contumazes, in casu,  pela análise dos
autos, verifica-se que a despeito de realmente existir outra negativação de seu

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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nome, não pode ser tomada, necessariamente, como óbice a sua concessão.

Aliás,  sobre  a  questão  de  existência  de  dano  moral,  uma vez
constando  inscrições  anteriores,  o  STJ,  em  sede  de  recurso  repetitivo,
pronunciou-se:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM  CADASTRO
DE  INADIMPLENTES.   ANOTAÇÕES   ANTERIORES.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1.  Esta  Corte  Superior,  em  julgamento  submetido  ao
rito  dos processos representativos da controvérsia (art.
543-C do CPC/1973 e art.  1.036 do CPC/2015) firmou o
entendimento  de  que,  da  anotação  irregular   em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral quando preexistente legítima inscrição.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1495094/RS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017)

Também editou Súmula, cujo teor segue:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima  inscrição,  ressalvado  o  direito  ao  cancelamento.
(Súmula 385,  SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe 08/06/2009)

Todavia,  no  caso  em  concreto,  a  aplicação  da  Súmula  e  do
Recurso Repetitivo deve ser mitigada, pois  as vinte inscrições precedentes a
destes autos,  despontam  tratar  da  mesma  fraude,  pois  a  autora  afirmou
desconhecer todas elas e suas origens, nunca compareceu ao Estado de São
Paulo para compras, somado ao fato de que nos cadastros existentes no SPC,
a  data  de  nascimento  constante  (16/fevereiro/1980),  diverge  da  sua,  pois
conforme consta na sua identidade nasceu em 16/julho/1980.

 Do mesmo modo, a sua naturalidade, pois nos cadastros do SPC
consta Taubaté-SP e na Identidade em Taguatinga-DF (fls. 08).

Em  virtude  isso,  é  despropositado  considerar  que  por  contra
dessa outra mácula, seja considerada devedora contumaz. Por isso, entendo
inaplicável a Súmula 385 do STJ que determina não caber indenização por
dano moral quando preexistente legítima inscrição.

A propósito:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
PEDIDO  DE  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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INSCRIÇÃO  INDEVIDA DO  NOME  DA CONSUMIDORA
EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE.
ANOTAÇÕES  PRETÉRITAS  QUE  TAMBÉM  FORAM
DISCUTIDAS  JUDICIALMENTE.  SÚMULA  385/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1.  Ação  ajuizada  em  06/11/2014.  Recurso  especial
interposto em 13/10/2016 e distribuído em 25/01/2017.  2.
De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte
na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral
por  inscrição  irregular  em órgãos  de  proteção  ao  crédito
quando  preexistem  anotações  legítimas.  Esse
entendimento,  inicialmente  aplicável  às  entidades
mantenedoras  dos  cadastros,  estende-se  às  ações
ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de
consumidor  ao  órgão  restritivo  (REsp  1.386.424/MG,  2ª
Seção,  julgado  sob  o  rito  dos  recursos  especiais
repetitivos).
3.  Na  hipótese  dos  autos,  contudo,  as  anotações
pretéritas existentes em nome da consumidora também
são  objeto  de  questionamento  judicial,  por  se
originarem  de  atos  fraudulentos  cometidos  por
terceiros,  mediante  a  utilização  de  documentos
pessoais que foram extraviados.
4. Nessa situação, mostra-se razoável a flexibilização do
entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a
reconhecer  o  dano  moral  decorrente  da  inscrição
indevida  do  nome  da  consumidora  em  cadastro
restritivo,  ainda  que  não  tenha  havido  o  trânsito  em
julgado das outras demandas.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp  1647795/RO,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  05/10/2017,  DJe
13/10/2017)

Assim, diante da negativação do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito efetuada pela empresa apelante, oriunda de um negócio
por ela 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.

Nesse contexto, visualizo que a sentença não merece reparo, eis
que o montante arbitrado não foi vultoso, dentro da razoabilidade que o caso

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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requer,  notadamente  pela  evidente  descuido  da  empresa  efetuar  conta  ao
ofertar pessoa diversa do titular dos documentos.

Por fim, em se tratando 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, é despropositado aferir a extensão do dano
(art. 944 do CC)1.

Defronte  de  tais  considerações,  entendo  suficiente  uma
indenização no valor de R$ 3.000,00 (três reais), a qual serve para amenizar o
sofrimento da autora, bem como, para servir como fator de desestímulo, a fim
de que a instituição ofensora não torne a praticar novos atos de tal natureza,
sendo despropositado o pleito de redução do quantum indenizatório imputado.

Ante ao exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

g/04

1 […] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros  de  inadimplentes,  o  dano  moral  se  configura  in  re  ipsa,  isto  é,  prescinde  de  prova"  (REsp  n.
1.059.663/MS,  Relatora  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  Dje  17/12/2008).[…]  5.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento. (AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
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