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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 4ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO CÍVEL
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Apelante(s) : ITAU UNIBANCO S.A.
Apelado(s) : TANIA MARIA PESSOA
Relator : Desembargador ARNOLDO CAMANHO
Acórdão N. : 1074113

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO

CENTRAL (SCR) .  PREJUÍZO AO CONSUMIDOR.

POTENCIALIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS.

P R E S U N Ç Ã O .  Q U A N T U M  I N D E N I Z A T Ó R I O .

RAZOABIL IDADE.  MANUTENÇÃO.  PRAZO PARA

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA

DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC.

OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Se o contrato celebrado entre as partes foi declarado nulo,

impõe-se reconhecer que a inscrição do nome da consumidora

no SCR se deu de forma indevida, gerando o direito ao

recebimento de indenização por danos morais. De fato, a

inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do

Banco Central (SCR) pode gerar dano moral indenizável, da

mesma forma como acontece com a inscrição indevida em

sistemas de proteção ao crédito como SPS ou Serasa.

2. A 3ª Turma, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o

REsp n.º 1099527/MG, entendeu que o SCR também funciona

como um cadastro de negativação e atua "da mesma forma

como os demais órgãos restritivos de crédito".

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de
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Fls. _____

Apelação Cível 20150710311127APC

inadimplentes é fato suficiente para causar danos morais.

4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve

atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade

do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter

punitivo-pedagógico da medida. Assim, se a condenação

imposta se mostra adequada e suficiente para atingir os fins a

que se destina, deve ser mantida.

5. O colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, possui o

entendimento de que, ainda que tenha havido regular inscrição

do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao

credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo

de cinco (5) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente

à completa disponibilização do numerário necessário à quitação

do débito vencido.

6. O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado

em patamar que seja suficiente para desencorajar o

descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento

ilícito da outra parte.

7. Tendo a verba honorária sido fixada de acordo com os

critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não há que se falar em

majoração.

8. Apelo não provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ARNOLDO CAMANHO -

Relator, SÉRGIO ROCHA - 1º Vogal, JAMES EDUARDO OLIVEIRA  - 2º Vogal,

sob a presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE,  em proferir a

seguinte decisão: APELO NÃO PROVIDO., de acordo com a ata do julgamento e

notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 7 de Fevereiro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ARNOLDO CAMANHO

Relator
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 Cuida-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO

S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Taguatinga, que

julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao requerido, ora apelante,

“que retire a pontuação de risco do nome da autora em quaisquer cadastros que a

tenha inserido decorrente do contrato debatido nos autos nº 2408-5, no prazo de 5

(cinco) dias, sob pena da incidência da multa fixada na decisão de fl. 48”, bem como

para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e das custas processuais e honorários

advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação,

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

 Em suas razões, o apelante sustenta ter comprovado nos autos que

não existe nenhuma restrição creditícia nos órgão de proteção ao crédito, pelo débito

objeto da ação judicial n.º 2408-5, no nome da apelada. Argumenta que os dados

constantes no SCR (Sistema de Informação de Crédito) do Banco Central não são

restrições creditícias, mas apenas um reporte de todas as instituições financeiras

sobre movimentações de seus clientes, cujo banco de dados deve ser alimentado

obrigatoriamente pelo banco apelante. Aduz que a apelada não comprovou ter

sofrido efetivamente danos morais. Argumenta que o prazo de cinco (5) dias

concedido pelo Juízo a quo para que o apelante “retire a pontuação de risco do

nome da autora em quaisquer cadastros que a tenha inserido decorrente do contrato

debatido nos autos nº 2408-5” é exíguo. Alega que o valor fixado a título de danos

morais, bem como o valor fixado a título de multa por descumprimento, são

excessivos. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e

julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação que lhe foi

imposta. Alternativamente, pede que seja minorado o valor fixado a título de danos

morais, bem como o valor da multa por descumprimento. Requer, ainda, a dilação do

prazo para cumprimento da obrigação e pede que os juros moratórios e correção

monetária tenham incidência a partir do acórdão a ser proferido.

 Em contrarrazões, além do não provimento do apelo, a recorrida

pede que a verba honorária fixada pela Juíza singular seja majorada para vinte por

cento (20%) sobre o valor da condenação.

 É o relatório.
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R E L A T Ó R I O

 O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS -

Relator
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Não obstante o ônus que recai sobre o banco, infere-se dos autos

que a apelada demonstrou a inscrição indevida de seu nome no SCR (fls. 18/22). No

processo nº 2408-5, sentenciado pelo mesmo Juízo ora recorrido, asseverou-se que

a apelada não contratou com o banco apelante, de modo que não pode sofrer

nenhuma conseqüência decorrente do pseudo-contrato.

Compulsando os autos, nota-se que a operação financeira firmada

entre as partes foi mantida indevidamente no SCR, sob a rubrica "prejuízo", a

despeito da mencionada sentença, proferida nos autos do processo n.º 2408-5/2014,

ter reconhecido a nulidade do contrato supostamente celebrado entre as partes,

tendo sido declarada a inexigibilidade de quaisquer cobranças oriundas do referido

termo contratual. 

Com efeito, se o contrato foi declarado nulo, impõe-se reconhecer

que a inscrição no SCR se deu de forma indevida, gerando à apelada o direito ao

recebimento de indenização.

De fato, a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito

do Banco Central (SCR) pode gerar dano moral indenizável, da mesma forma como

acontece com a inscrição indevida em sistemas de proteção ao crédito como SPS ou

Serasa.

A 3ª Turma, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º

1099527/MG, entendeu que o SCR também funciona como um cadastro de

negativação e atua "da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito".

De acordo com a Relatora do mencionado Recurso Especial, Ministra Nancy

Andrighi, "a peculiaridade do banco de dados mantido pelo Banco Central, que o faz

diferir, em parte, dos demais bancos de dados, é que ele é alimentado tanto por

informações positivas quanto negativas".

Desse modo, o consumidor em dia com todas as suas obrigações

financeiras "poderá vir a usufruir desse seu histórico de adimplência quando for

contratar outro serviço bancário, mediante, por exemplo, o oferecimento de uma taxa

reduzida de juros".

Confira-se a ementa do referido julgado:
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V O T O S

O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - Relator

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes

é de consumo, fazendo incidir ao caso as regras constantes no Código de Defesa

do Consumidor, inclusive com relação à inversão do ônus probatório.
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"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE

CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR

OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO

CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM

JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen

afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de

informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços

bancários.

2. Ainclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito

estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em

sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela,

determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da

recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" (REsp 1099527/MG, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

 

No mesmo sentido, vejam-se os seguintes arestos deste egrégio

Tribunal de Justiça:

 

"APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SISTEMA DE

INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO

INDEVIDA. EXCLUSÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SOCIEDADES

EMPRESÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO.

1.É indevido o lançamento do nome da sociedade empresária no Sistema

de Informações de Crédito do Banco Central - SCR - sob a rubrica 'prejuízo',

se o acordo pactuado com as instituições financeiras responsáveis pelo

lançamento está sendo cumprido regularmente, inexistindo inadimplemento.

2.O SCR é também um cadastro restritivo de crédito, porque permite à

instituição financeira consultar operações financeiras realizadas pelo cliente

e com isso negar-lhe concessão de crédito, conforme o risco daí aferido.

3.A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro restritivo de
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crédito configura dano moral presumido , que deve ser indenizado.

4.As sociedades empresárias responsáveis pela inscrição indevida no

cadastro restritivo de crédito respondem solidariamente pelos danos morais

causados (CDC 6º e 7º).

5.Deu-se provimento ao apelo. Deferiu-se o pedido de antecipação da tutela

recursal" (Acórdão n.748137, 20120111199576APC, Relator: SÉRGIO

ROCHA, Revisor: MARIA DE  FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS,  2ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE:

10/01/2014. Pág.: 92).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR.

NATUREZA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. DANO MATERIAL. ART. 333,

INC. I, DO CPC.

I - O Sistema de Informação de Crédito - SCR tem natureza de cadastro

restritivo de crédito, pois os dados ali registrados ficam disponíveis para

outras instituições financeiras.

II - Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a

fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III - A manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo

de crédito torna incontroverso o dever de reparação e presumida a lesão

moral.

IV - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da

razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os

efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-

pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o

desestímulo à conduta lesiva.

V - Eventuais consequências de natureza material exigem provas

consistentes. Art. 333, inc. I, do CPC.

V I  -  Ape lação  pa rc i a lmen te  p rov ida "  (Acó rdão  n .907078 ,

20140111846176APC, Relator: VERA  ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 287)

"DIREITO CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL -

SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. ADEQUAÇÃO DO

VALOR ARBITRADO.

Em havendo provas da repactuação oficial do contrato original, a inscrição
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de 'prejuízo' junto ao referido cadastro, pelo requerido, torna-se irregular.

A inscrição do nome do mutuário no SCR implica restrição ao crédito - daí

porque caracteriza dano moral, quando tal anotação for indevida. Portanto,

apesar de o referido sistema ter tratamento diferenciado dos órgãos de

proteção de crédito, o abuso em sua utilização gera dano moral passível de

reparação.

Na reparação por danos morais, ao se estipular o quantum devem-se

observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que

a indenização não venha a se tornar fonte de enriquecimento indevido, o

que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Apelações desprovida" (Acórdão n.907913, 20140111693182APC, Relator:

HECTOR VALVERDE, Revisor: ANA MARIA AMARANTE,  6ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015.

Pág.: 631).

 

Desse modo, impõe-se reconhecer o dever de indenizar, uma vez

que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é

fato suficiente para causar danos morais.

O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto,

a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do

caráter punitivo-pedagógico da medida. No presente caso, a condenação imposta se

mostra adequada e suficiente para atingir os fins a que se destina, de modo que

deve ser mantida.

Com relação ao prazo para cumprimento da determinação de

retirada do nome da apelada do referido sistema, o colendo STJ, em sede de

recurso repetitivo, possui o entendimento de que, ainda que tenha havido regular

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o

integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro

desabonador, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do primeiro dia útil

subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do

débito vencido.

No presente caso, a inscrição foi irregular e o prazo de cinco (5) dias

revela-se suficiente para a retirada do nome da apelada do SCR.

De igual modo, a multa fixada para o caso de descumprimento
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mostra-se razoável. Com efeito, o valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser

fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da

obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte.

Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer -

promover a retirada do nome da recorrida do SCR -, não é presumível que a multa

diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) possa causar ao apelante graves danos, já

que se trata de instituição financeira de grande porte.

Por fim, a verba honorária, fixada em dez por cento (10%) sobre o

valor da condenação, atende aos os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo

que se falar em majoração.

Dispositivo

Dessa forma, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a

sentença recorrida.

Ainda, considerando que o presente recurso foi interposto na

vigência do novo CPC, e restando vencido o apelante, impõe-se a majoração dos

honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau

recursal, majoro os honorários - fixados anteriormente em dez por cento (10%) -

para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação.

É como voto.
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O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA  - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

Apelo não provido.
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