
Apelação Cível n. 2013.046435-2, de Balneário Piçarras
Relator: Des. Luiz Fernando Boller

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANO
DE CUNHO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO POSTULANTE
NO CADASTRO RESTRITIVO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO.

INADIMPLEMENTO DE CHEQUE CUJA ASSINATURA NÃO
COINCIDE COM A FIRMA DO OFENDIDO, QUE NEGA A
RESPECTIVA EMISSÃO. POSSÍVEL PRÁTICA DE ILÍCITO
POR FALSÁRIO.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE DEFENDE TER
RECEBIDO O TÍTULO DE BOA-FÉ, NEGOCIANDO COM
TERCEIRO PORTADOR DA CÁRTULA. TESE ACOLHIDA.

AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ALERTANDO ACERCA DO
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO DEMANDANTE.
FATO QUE CONTRIBUIU PARA A EMISSÃO, ACEITAÇÃO E
CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA.

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO
APELANTE, QUE ACREDITOU TER AGIDO NO EXERCÍCIO
REGULAR DE UM DIREITO AO PROCEDER A
NEGATIVAÇÃO. CARÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A
ATRIBUIÇÃO DO DEVER DE REPARAR.

RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.046435-2, da comarca de Balneário Piçarras (1ª Vara), em que é apelante Praia
Comércio de Motos Ltda, e apelado Edson Carlos Nicolau:

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 10 de abril de 2014, foi presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Eládio Torret Rocha, com voto, e dele
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Substituto Jorge Luis Costa
Beber.



Florianópolis, 15 de abril de 2014.

Luiz Fernando Boller
RELATOR
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Praia Comércio de Motos
Ltda., contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Balneário
Piçarras, que nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c.
Indenização por Danos Morais nº 048.08.005975-6 (disponível em
<http://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1C00019IW0000&processo.foro=48> acesso nesta
data), ajuizada por Edson Carlos Nicolau, julgou procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:

[...] O autor afirmou jamais ter contratado com a parte ré. Assim sendo, por se
tratar de prova negativa, a demonstração de que foi celebrado algum negócio jurídico
entre as partes que tenha ensejado obrigação de pagar para o autor e, obviamente,
crédito para a parte ré, é da parte que alega a existência do fato.

[...] Na espécie, a parte ré trouxe documentos (fl. 46), que demonstram que
tanto ela quanto o autor foram vítimas de falsário, que se utilizou dos documentos
extraviados.

A suposta assinatura do autor no título não confere com as verdadeiras, ou
seja, com aquelas que constam na procuração, no documento de identidade e da
carteira de trabalho, o que inclusive está corroborado pelos documentos de fls.
80/82.

Assim, não há dúvidas quanto ao evento danoso praticado, tendo em vista que,
mesmo o requerente não possuindo qualquer relação contratual com a parte ré, esta
realizou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob a
infundada justificativa de inadimplência.

Ademais, é de salientar que o registro do boletim de ocorrência pretérito às
inscrições ou às compras é prescindível para apuração da responsabilidade civil.
Fato é que a requerida deveria ter diligenciado a fim de conferir a autenticidade dos
documentos apresentados, buscando informações consistentes de todas as formas
possíveis.

Portanto, o(s) débito(s) não é(são) devidos(s), uma vez que foi constatada a
ausência de provas por parte da ré, impeditivas, modificativas ou extintivas do direito
do demandante.

Por tais razões, fica caracterizada a atitude ilícita, sendo a declaração das
pendências apontadas em nome do autor medida que se impõe.

[...] A culpa da ré é evidente, pois foi negligente na aceitação do cheque
emitido por falsário na inscrição do nome do autor/prejudicado em órgãos de
restrição ao crédito.

Não há como negar que, na ânsia de lucrar, a parte ré deixou de observar
todas as providências necessárias para evitar prejuízo a si própria e a terceiros. Na
verdade, deveria ter se utilizado de todos os meios para não causar prejuízos ao
autor e só afastaria sua responsabilidade se provasse a sua culpa exclusiva, o que
não ocorreu.

[...] Em consulta realizada ao Sistema de Automação do Judiciário-SAJ,
constata-se que a parte autora possui, pelo menos, 15 (quinze) ações declaratórias
que envolvem a mesma causa de pedir, qual seja, a inscrição indevida decorrente de
ato praticado por falsário [...].

Ora, condenar todas as rés ao pagamento de indenização por danos morais
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em quantia elevada é o mesmo que configurar o enriquecimento sem causa do autor
[...].

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta
ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais proposta
por Edson Carlos Nicolau em desfavor de Praia Comércio de Motos Ltda., para o fim
de DECLARAR a inexistência dos débitos apontados pela ré e representados pelos
documentos de fls. 10/11, bem como para CONDENAR a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este
corrigido monetariamente pelo índice do INPC, e acrescido de juros de mora de 1%
(hum por cento), ambos a partir da data desta sentença.

Outrossim, confirmo a antecipação de tutela outrora deferida, para determinar,
em definitivo, a exclusão da anotação feita pela ré.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais arbitro
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a natureza
da causa, o tempo despendido da demanda, e o trabalho desenvolvido pelo
causídico (fls. 90/93).

Malcontente, o apelante sustentou que em 23/11/2007, recebeu de um
cliente o Cheque nº 000082-5, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais),
sacado contra a Conta Corrente nº 002994-7, mantida por Edson Carlos Nicolau na
Agência nº 0861 do Banco Bradesco S/A, título recusado pela casa bancária,
motivando a inscrição do nome do emitente no cadastro restritivo dos órgãos de
proteção ao crédito.

Diante disso, alegando que a cártula "estava na mão de terceiro, que
assinou o verso do cheque, não permitindo a possibilidade de conferência de
assinatura de seu emitente ou documentos pessoais" (fl. 100), sustentou que não agiu
de forma negligente.

Além do mais, ressaltou não existir qualquer ressalva junto à base de
dados dos órgãos de proteção ao crédito, consignando que o postulante teria
extraviado seus documentos pessoais, fato somente comunicado às autoridades
policiais meses depois de ter sido concretizada a mencionada negociação, o que,
segundo aludiu, evidencia a culpa concorrente da vítima, que assim agindo, permitiu a
utilização de seus dados por falsário, causando estranheza a alegação do apelado de
que "nunca foi titular de uma conta corrente", quando "consta no cheque recebido,
que é cliente do banco desde setembro de 2001" (fl. 101), cerca de 6 (seis) anos
antes do evento danoso.

Não bastasse isso, exaltou a ausência de comprovação do alegado
abalo anímico, fato que inviabilizaria a pretendida atribuição de responsabilidade civil,
nada havendo de eficiente a indicar a necessidade de reparar, razão pela qual bradou
pelo conhecimento e provimento da insurgência, com a reforma da sentença,
julgando-se improcedente o pleito exordial (fls. 96/103).

Recebido o apelo apenas no efeito devolutivo no que toca à antecipação
de tutela, e no duplo efeito quanto aos demais tópicos (fl. 109), sobrevieram as
contrarrazões de Edson Carlos Nicolau, asseverando que a argumentação recursal
"não condiz com a tese levantada na contestação, quando o apelante alega que
recebeu o cheque em um ato de transação comercial" (fl. 113), destacando, de todo
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modo, que a respectiva responsabilidade está amparada na presunção do dano
decorrente da indevida obstrução de crédito, carecendo de justo motivo o pretendido
afastamento do dever de indenizar, motivo porque clamou pelo desprovimento do
reclamo, mantendo-se incólume o decisum combatido (fls. 112/115).

Ascendendo a esta Corte, foram os autos originalmente distribuídos ao
Desembargador Substituto Altamiro de Oliveira (fl. 119).

Após reconhecida a incompetência das Câmaras de Direito Comercial
para o processamento da insurgência (fls. 125/130), foram redistribuídos a esta
Quarta Câmara de Direito Civil, vindo-me conclusos (fl. 133).

É, no essencial, o relatório.
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VOTO

Conheço do recurso porque, além de tempestivo, atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia reside na legalidade da conduta de Praia Comércio de
Motos Ltda., que, em 01/11/2008, comandou a inscrição do nome de Edson Carlos
Nicolau no cadastro restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do
inadimplemento do Cheque nº 000082-5, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e
quarenta reais), sacado contra a Conta Corrente nº 002994-7, mantida na Agência nº
0861-3, filial de Itajaí do Banco Bradesco S/A (fls. 10/11 e 46).

O requerente negou a emissão do título, alegando que a respectiva
assinatura não guarda qualquer similitude com a sua firma (fls. 09, 12/13, 29 e 72),
em razão do que, o magistrado a quo concluiu que "tanto" a ré "quanto o autor foram
vítimas de falsário, que se utilizou dos documentos extraviados" para contratar em o
nome do postulante (fl. 91), atribuindo ao estabelecimento comercial a
responsabilidade pela reparação do prejuízo decorrente da negativação.

Diversamente, constato que a Praia Comércio de Motos Ltda.
desconhecia a indevida utilização dos dados pessoais do recorrido pelo meliante,
recebendo de boa-fé, "no dia 23 de novembro", a ordem de pagamento que Juliane
Carla Pichetti portava quando "compareceu na empresa ré para adquirir um capacete
no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)" (fls. 34/35), efetuando "o
pagamento com o Cheque nº 000082-5 [...], emitido por Edson Carlos Nicolau" (fl. 35).

Aludida transação está satisfatoriamente demonstrada pela Nota Fiscal
nº 034352 (fl. 47), merecendo destaque que, à época - mais especificamente em
23/11/2007 -, não havia qualquer alerta junto ao Serviço de Proteção ao Crédito,
acerca do extravio dos documentos de identificação de Edson Carlos Nicolau,
diligência que, sem dúvida, poderia ter obstaculizado o recebimento do título, bem
como a ulterior restrição comandada em decorrência do inadimplemento da cártula.

Em sendo assim, considerando que a atuação de estelionatário constitui
fato incontroverso, tenho para mim que o afastamento da responsabilidade civil - nos
termos do preconizado no art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor -,
mostra-se medida consentânea, mormente diante da ausência de desconstituição da
tese de que a Praia Comércio de Motos Ltda. agiu de boa-fé ao receber o Cheque nº
000082-5, e proceder a respectiva cobrança.

Não há que se olvidar que o ordenamento jurídico exige, como requisitos
da responsabilidade civil, o implemento da culpabilidade do agente - ilicitude da ação
-, o dano decorrente do ato e o nexo de causalidade entre a atitude do causador e o
prejuízo suportado pelo lesado, pressupostos que, como se viu, não estão
demonstrados no caso em prélio.

Sobre a matéria, Rui Stoco leciona que:
Entende-se, pois, que os atos ilícitos, ou seja, praticados com desvio de

conduta - em que lesante à satisfação do dano causado a outrem. [...] Assim sendo,
para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a
existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a pretensão
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na esfera de outrem. Desse modo, deve haver um comportamento do agente,
positivo (ação) ou negativo (omissão), que, desrespeitando a ordem jurídica, cause
prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento
(comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo
(intenção) ou culpa (negligência, imprudência, ou imperícia), contrariando, seja um
dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto
(inexecução da obrigação ou do contrato). Prossegue o doutrinador referindo que "o
elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo
exterior. Esse ilícito, como atentando a um bem juridicamente protegido, interessa à
ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há
responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja
existência se verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência,
no plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do
resultado lesivo (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil. RT, 2001. p. 93-97).

Quanto à aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, dos
ensinamentos de Maria Helena Diniz colhe-se que há necessidade de:

a) Existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente,
isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa, como
fundamento da responsabilidade, temos o risco. A regra básica é a que a obrigação
de indenizar, pela prática de atos ilícitos, advém da culpa [...] b) Ocorrência de um
dano moral ou patrimonial causado à vítima por ato comissivo ou omissivo do agente
ou de terceiro por quem o imputado responde, ou por um, fato de animal ou coisa a
ele vinculada. Não pode haver responsabilidade civil sem dano [...] c) Nexo de
causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da responsabilidade), pois a
responsabilidade civil não poderá existir sem o vínculo entre a ação e o dano)
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva,
1997. v. 7. p. 35-36).

Portanto, não se podendo exigir da Praia Comércio de Motos Ltda. que
presumisse a ilegalidade do Cheque nº 000082-5, a reforma da decisão combatida
mostra-se impositiva, afastando-se a responsabilidade indenizatória que lhe foi
atribuída, senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. CHEQUE. FURTO DE DOCUMENTOS. SUPOSTA FRAUDE NA
ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA
EMPRESA QUE PROTESTOU O TÍTULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
RESPONSABILIDADE DO BANCO AO PROCEDER A ABERTURA DE
CONTA-CORRENTE SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.

Se, ao receber o título como forma de pagamento, a empresa desconhecia o
vício que o maculava, tanto que procedeu em consonância com a norma legal para
receber o quantum nele representado, logicamente decorre sua boa fé, motivo pelo
qual está isento da obrigação de indenizar eventual prejuízo ao consumidor [...]
(Apelação Cível nº 2011.011242-6, de Camboriú. Rel. Des. Subst. Volnei Celso
Tomazini. J. em 29/03/2012).

Na mesma senda:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C DANOS MORAIS. CHEQUES SEM FUNDOS EMITIDOS POR FALSÁRIO. [...]
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INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
SACADOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AO COMPENSAR OS TÍTULOS SEM CONFERIR A SUA AUTENTICIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, originada pela emissão de
cheques sem fundos por falsário, não configura o cometimento de ato ilícito por parte
do estabelecimento comercial que, diante do prejuízo sofrido e da boa-fé, age
conforme o exercício regular do direito natural daquele que busca a satisfação de um
crédito que lhe é devido.

A imputação da culpa pelo suposto ilícito civil, decorrente da compensação de
cheque sem fundos emitidos por falsário, deve ser atribuída ao banco sacado, que,
sem adotar as devidas cautelas, permite que um terceiro abra uma conta corrente
com documentos falsificados em nome de outrem (Apelação Cível nº 2012.060892-0,
de Porto União. Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa. J. em 05/09/2013).

Especialmente desta Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DO AUTOR POR FALSÁRIO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE RECEBE CHEQUES DO
ESTELIONATÁRIO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E NO
CADASTRO DE PESSOAS EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS-CCF. ATO
ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE
INDENIZAR AFASTADO. [...] SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ADESIVO
PREJUDICADO.

Constitui exercício regular de direito a negativação - operada pelo
estabelecimento comercial que recebe, na compra de mercadoria, cheque de
estelionatário - do nome do titular da conta corrente no cadastro de inadimplentes do
SPC e no cadastro de pessoas emitentes de cheque sem fundo (CCF), porque, no
caso, a responsabilidade é, em tese, do banco que, de modo indevido, confia
talonário de cheques do correntista a falsário [...] (Apelação Cível nº 2009.034755-8,
de Camboriú. Rel. Des. Eládio Torret Rocha. J. em 12/08/2010).

Notadamente:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DO NOME DO

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CHEQUES SEM FUNDOS.
PROCEDÊNCIA PROCLAMADA NO JUÍZO SINGULAR. IRRESIGNAÇÃO
OFERTADA POR AMBAS AS PARTES. [...] MÉRITO. PRETENSÃO EXORDIAL
FULCRADA EM FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA
RÉ, TOMADORA CÁRTULA, NÃO CONFIGURADA. CULPA QUE PODERIA SER
INVOCADA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PERMITIU A
ABERTURA DA CONTA POR FALSÁRIOS E ENTREGOU OS TALONÁRIOS. RÉ
QUE, AO PROMOVER A RESTRIÇÃO, AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM
DIREITO SEU. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR.

Em virtude da falta de diligência da instituição bancária, permitindo que
falsários abrissem conta em nome do autor, não só este, mas também a ré/apelante,
foram vítimas da fraude, justo que esta última não tinha como saber, ao receber o
cheque, que o mesmo era decorrente de estelionato, não podendo, por isso, ser
responsabilizada por uma conduta ilícita praticada por terceiros, até porque, diante
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do não pagamento da cártula, agiu no exercício regular de um direito seu ao
promover a anotação da inadimplência nos órgãos competentes [...] (Apelação Cível
nº 2012.016472-7, de Tubarão. Rel. Des. Subst. Jorge Luis Costa Beber. J. em
13/02/2014).

Como resultado da desconstituição da obrigação civil reparatória - a teor
do preconizado no art. 20, caput, da Lei nº 5.869/1973, segundo o qual "a sentença
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o
advogado funcionar em causa própria" -, a satisfação dos ônus sucumbenciais deve
recair integralmente sobre Edson Carlos Nicolau.

Dessarte, pronuncio-me pelo conhecimento e provimento da insurgência
interposta, julgando improcedente o pleito contido na exordial da demanda
subjacente, condenando Edson Carlos Nicolau ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, que vão arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais -
art. 20 do Código de Processo Civil), restando suspensa a imediata exigibilidade (art.
12 da Lei nº 1.060/1950 - fl. 16).

É como penso. É como voto.
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