APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034309-4, DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PR, 21ª
VARA CÍVEL
APELANTE

: TEMPO SERVIÇO LTDA.

REC. ADESIVO

: JOSÉ RENATO GRAZIERO CELLA

APELADOS

: OS MESMOS

RELATOR

: DES. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESTRIÇÃO INTERNA DE CRÉDITO POR EMPRESA DE CARTÃO
DE

CRÉDITO

–

SENTENÇA

DE

PARCIAL

PROCEDÊNCIA

MANTIDA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
– SOLICITAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE DE
TERCEIRO – NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA –
RESTRIÇÃO INTERNA DE CRÉDITO JUNTO A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA – CONDUTA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR –
EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO
NEGÓCIO – DEVER DE DILIGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE
CARTÕES

–

INVERSÃO

DO

ÔNUS

DA

PROVA

–

RESPONSABILIDADE CONFIRMADA – JUROS DE MORA DO
EVENTO DANOSO – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.
RECURSO ADESIVO –

MAJORAÇÃO

DA

INDENIZAÇÃO

-

PREJUDICADO – QUESTÃO DECIDIDA NA APELAÇÃO.
“A indenização por danos morais deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos
abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos

critérios
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sugeridos

pela

doutrina

e

pela

jurisprudência,

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
senso, atento à realidade da vida e às

com
bom

peculiaridades de

cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o
ofensor a repetir o ato,
(...)". (REsp

inibindo sua conduta antijurídica.

265133/RJ Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO

TEIXEIRA).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 1034309-4, do Foro Central da Comarca de Região Metropolitana de CuritibaPR, 21º Vara Cível, em que é apelante Tempo Serviço Ltda., e recorrente adesivo
José Renato Graziero Cella e apelados os mesmos.
I – Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo
interpostos contra sentença proferida nos autos de ação de declaração de
inexistência de débito c/c com indenização registrada sob nº 004799857.2011.8.16.0001, em que o MM. juiz julgou procedente o pedido inicial, para
reconhecer a inexistência do débito referente ao cartão de crédito American
Express nº 3766-292-83913-004, bem como condenar a parte ré ao pagamento
da quantia de R$ 50.000,00 a título de dano moral, corrigido monetariamente
pelo INPC, desde a sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, ambos até o efetivo pagamento. Condenou ainda a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
autora, que fixou em 20% do valor da condenação, com fulcro no art. 20, §3º, do
Código de Processo Civil.
Inconformada com a decisão, a ré interpôs recurso de
apelação, fls. 267-280, em que sustentou que a empresa não incorreu em ato
ilícito, uma vez que a restrição interna é exercício regular de direito ante a falta
de pagamento do débito.
Argumentou que não restou demonstrado que o cartão de
crédito foi utilizado por terceiro de forma fraudulenta, não se comprovando que o
cartão não foi solicitado ou que não se fez uso dele.
Defendeu que não se pode responsabilizar a ré por falhas na
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segurança pública, sendo inexigível à ré perícia especializada em falsificação em
documentos.
Deduziu a inexistência de danos morais no caso, tendo em
vista que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o transtorno
decorrente da restrição interna de crédito.
Pugnou, caso o entendimento seja pela manutenção, pela
redução da indenização, ante as peculiaridades do caso.
Requereu que os juros de mora e correção monetária
incidam desde a fixação do quantum indenizatório.
Igualmente irresignada, a ré interpôs recurso adesivo, fls.
313-328, em que pleiteou a majoração do quantum indenizatório, de modo que a
indenização atenda ao seu caráter reparatório e punitivo-pedagógico.
Contrarrazões por ambos e fls. 330-363, e fls. 367-372.
É a breve exposição.
II - Presentes os pressupostos legais, o recurso deve ser
conhecido.
Na presente ação o autor busca o pagamento de indenização
por danos morais decorrente da restrição indevida de crédito procedida pela
parte ré.
O Magistrado de primeiro grau entendeu pelo cabimento da
indenização, e contra tal decisão insurge-se a apelante, sustentando a
inexistência de responsabilidade pela inscrição.
Não lhe assiste razão, no entanto.
Primeiramente, cumpre ressaltar que, ao contrário do que
sustenta a apelante, restou demonstrado à fl. 56 a restrição interna de crédito
operada pela ré junto ao Banco Bradesco em virtude de débito de cartão de
crédito no valor de R$ 2.999,13.
Além disso, é sedimentado o entendimento de que nos
contratos com instituições financeiras incide a legislação consumerista, razão
pela qual se aplica a disposição de inversão do ônus da prova prevista pelo inciso
VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.
Diante

de

tal

situação

processual,

concretizada

pelo
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despacho de fls. 110-111, portanto, caberia à ré comprovar que o autor
efetivamente solicitou o cartão de crédito em questão, bem como a sua
utilização para a contração de despesas.
Contudo, conclui-se que não foi feliz neste sentido, pois as
suas contestações vieram totalmente desprovidas de prova contundente, a fim
de afastar as alegações do recorrido e, assim, ensejar a improcedência do
pedido.
Ora, não há nos autos qualquer prova que indique a
solicitação do cartão de crédito pelo apelado, a exemplo da apresentação do
contrato ou dos demonstrativos da realização das compras, em que seria
possível averiguar a existência ou não de estelionato, com o uso indevido do
nome do autor por terceiros oportunistas.
Ao contrário, restou demonstrado que o autor estava em
outro país no momento da realização da compra, o que confirma a tese da
inexistência da contratação.
Portanto, os argumentos invocados não passaram de meras
alegações desprovidas de conteúdo probatório mínimo, sem nenhum sucesso de
comprovação da celebração do contrato pelo autor.
A responsabilidade objetiva, portanto, deve ser aplicada em
sua integralidade.
Com efeito, a situação se enquadrando na teoria do risco do
negócio, na qual a empresa assume o risco do seu empreendimento ao perceber
que as vantagens e os lucros de sua atividade superam às suas desvantagens.
Nesse sentido:
"O artigo 14 do CDC trata da responsabilidade objetiva do
fornecedor de serviço. Funda-se esta na teoria do risco do
empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a
exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e
serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes
do empreendimento independentemente de culpa" (TJMG, Apel. nº
1.0701.04.092180-4/001,

rel.

Des.

Heloisa

Combat,

DJ

25/08/2006).
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Não há como negar que a empresa apelante é tão vítima de
fraude quanto à autora, mas ela está apta a suportar financeiramente tais riscos,
bem como detém de estrutura física, jurídica e contábil suficiente para investigar
a pessoa que contrata seus serviços.
Assim, a ela cabia tomar todas as precauções a fim de se
evitar possíveis fraudes, crimes e até mesmo prejuízo a terceiros, providências
estas que não foram demonstradas no caso dos autos, pois não foram apontados
quais os procedimentos realizados no momento da contratação, quais as
assinaturas e os documentos exigidos, a fim de demonstrar que agiu de forma
diligente na contratação em questão.
Trata-se, portanto, da necessidade do dever de cuidado,
sobre o que leciona Carlos Roberto Gonçalves:
“Em qualquer atividade o homem deve observar a necessária
cautela para que sua conduta não venha a causar danos a terceiros, ainda que ausente o
animus laedendi. A inobservância desse dever geral de cautela ou dever de cuidado,
imposto genericamente no art. 186 do Código Civil, configura a culpa stricto sensu ou
aquiliana.(...) O ponto de partida da culpa, portanto, a sua ratio essendi, é a violação de
uma norma de conduta por falta de cuidado; geral, quando contida na lei, particular,
quando consignada no contrato, mas sempre por falta de cautela. E a observância dessa
norma é fator de harmonia social. A conduta culposa deve ser aferida pelo que
ordinariamente acontece, e não pelo que extraordinariamente possa acontecer.” (Curso
de Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. 2ª Ed. p. 297)

Diante de tais conclusões, evidencia-se que a restrição
interna de crédito não teve causa legítima, na medida em que não foi o autor
quem solicitou o cartão de crédito American Express referido, ou tampouco
realizou a compra que ensejou o débito.
Em abono desse entendimento, cita-se:
AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C

INDENIZAÇÃO

FINANCIAMENTO
DOCUMENTOS

POR

DANOS

CELEBRADO
FURTADOS.

MORAIS.

MEDIANTE
NEGLIGÊNCIA

A

CONTRATO

DE

UTILIZAÇÃO

DE

DA

INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA NA COMPARAÇÃO DA ASSINATURA LANÇADA COM A
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ASSINATURA CONSTANTE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
CARACTERIZADO, INDEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE
INDENIZAR.
FIXADO.

MONTANTE

VERBA

INDENIZATÓRIO

HONORÁRIA

ADEQUADAMENTE

CORRETAMENTE

ARBITRADA.

RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A instituição financeira viola dever objetivo de cuidado ao não
confrontar, no momento da contratação, a assinatura lançada no
contrato

com

a

assinatura

constante

nos

documentos

apresentados; 2. Tendo a conduta implicado em inscrição indevida
do autor nos cadastros de inadimplentes, evidente o dever de
indenizar da instituição financeira, tendo em vista que o dano
moral, em virtude de apontamento indevido, se dá independente
de comprovação. Precedentes. 3. A indenização pelo dano moral
deve ser feita de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, de modo a compensar a vítima - sem causar
enriquecimento ilícito - e desestimular a reiteração da conduta
danosa (função pedagógica). (Acórdão nº 16159 – 17ª CC. Relator
Des. Lauri Caetano da Silva. DJ: 26/04/10).

Desta feita, é evidente que a dívida noticiada na inicial é
inexigível e que a atitude da ré em restringir o crédito do autor mostrou-se
indevida, configurando ato ilícito e consequente dever de indenizar diante do
abalo de crédito presumido gerado.
Em relação ao dano, o entendimento é de que em casos
como esses, o abalo moral sofrido colore-se como hipótese de dano in re ipsa, ou
seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que o dano é presumido e
dispensa larga investigação probatória.
No

ensinamento

de

Sergio

Cavalieri

Filho

tem-se,

igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de
dano moral puro:
“... por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral
não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano
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material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a
tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela
como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios
tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano
moral em razão de fatores instrumentais.
Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras
de experiência comum. Assim, por exemplo, (...) provado que a vítima teve o seu nome
aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que
o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral” (in Programa de
Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2010, 9ª ed., p. 90) (grifo nosso).

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência recente desta
Colenda Câmara.
EMENTA: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. II SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. III ALEGAÇÃO
SEPARAÇÃO

DE
DA

ILEGITIMIDADE

ATIVA.

PERSONALIDADE

INEXISTÊNCIA

JURÍDICA.

DE

COBRANÇAS

INDEVIDAS. EXISTÊNCIA DE REGULAR PAGAMENTO. IV - ALEGAÇÃO

DE DANOS MORAIS INDEVIDOS. DANO MORAL QUE SE PRESUME.
DANO IN RE IPSA. V - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PESSOA
JURÍDICA SER SUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. VI - A
ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS APENAS É POSSÍVEL, NA INSTÂNCIA ESPECIAL, SE O VALOR
FOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. PRECEDENTE DO STJ. JUROS DE
MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA

54 DO

STJ.VII

- RECURSO

DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - AC 961036-0 - Paranavaí - Rel.:
Jorge de Oliveira Vargas - Unânime - J. 24.01.2013)
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No caso em análise, ficaram evidenciados os transtornos
sofridos pelo autor, no e-mail juntado às fls. 53-54, que comprovam a negativa
efetivada pelo Banco Bradesco ao empreendimento financeiro do réu.
No tocante ao quantum indenizatório, entende-se que o
pedido de redução não comporta acolhimento.
Embora não se tenham parâmetros rígidos para encontrar o
valor real da indenização, existe orientação no sentido de que não deve a
importância ser ínfima, que não valorize o dano moral, nem tão elevada, que
cause enriquecimento indevido ao ofendido.
O julgador, ao arbitrar o valor da indenização, deve se
orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida, notadamente a situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
"(...) III A indenização por danos morais deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituirse em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, 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. Ademais, deve ela contribuir para
desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta
antijurídica.

(...)".

(REsp

265133/RJ

Rel.

Min.

SÁLVIO

DE

FIGUEIREDO TEIXEIRA 4 ª Turma DJ 23.10.2000).

Em análise às peculiaridades do caso concreto, conclui-se
que o valor da indenização deve ser mantido em R$ 50.000,00.
Com efeito, é de se entender que tal quantia revela-se
adequada a aplacar o sofrimento suportado pelo autor em virtude de restrição
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interna de crédito e impedimento de exercer atividades financeiras.
No que tange ao pleito de que a incidência dos juros de mora
sobre a indenização por danos morais seja a partir da data do arbitramento, é de
se entender que não mereça guarida.
Em

se

tratando

de

responsabilidade

extracontratual,

incidirão os juros moratórios a partir do evento danoso, conforme matéria
pacificada, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual".

Recurso adesivo
Observa-se que a pretensão recursal se limita à majoração
da indenização por danos morais.
Contudo, observa-se que a questão referente ao quantum
indenizatório já foi analisado no recurso da ré, ora apelante, onde se decidiu pela
sua manutenção, restando prejudicada a pretensão de majoração.

III – Voto no sentido de conhecer dos recursos, e, no mérito,
negar provimento ao recurso de apelação e julgar prejudicado o recurso adesivo,
mantendo-se a sentença.
Ante ao exposto,
ACORDAM os Senhores integrantes da Oitava Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Acompanharam o voto do eminente Desembargador Relator,
o Exmo. Des. José Sebastião Fagundes Cunha e o Exmo. Juiz Substituto em 2º
Grau Osvaldo Nallim Duarte.
Curitiba, 10 de outubro de 2013.

Des. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO
Presidente e Relator
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