
Apelação Cível n. 2014.069566-8, de São José
Relator: Des. Domingos Paludo

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. REQUERIMENTO DE 2ª
VIA DE BOLETO EXTRAVIADO, NÃO ATENDIDO PELA
CERTIFICADORA. COMPRA NÃO CONCRETIZADA.
FORNECEDORA QUE, ADEMAIS, NÃO TRAZ AOS AUTOS OS
REGISTROS DOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. ÔNUS
QUE LHE INCUMBIA. CONSUMIDOR QUE READQUIRE O
PRODUTO E COMPROVA O PAGAMENTO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM
RAZÃO DO PRIMEIRO CONTRATO, QUE NÃO SE
CONCRETIZOU. DANO PRESUMIDO. PESSOA JURÍDICA QUE
PODE SOFRER ABALO MORAL (SÚMULA 227, STJ). QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VERBA QUE COMPENSA O DANO
SUPORTADO PELA VÍTIMA E GUARDA CORRESPONDÊNCIA
COM O CARÁTER SANCIONATÓRIO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.069566-8, da comarca de São José (3ª Vara Cível), em que é apelante SERASA
S/A, e apelado Pandão Indústria e Comércio de Roupas Profissionais Ltda EPP:

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

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des.
Domingos Paludo Â– Relator -, Des. Raulino Jacó Brüning Â– Presidente Â– e Des.
Gerson Cherem II.

Florianópolis, 03 de setembro de 2015.



Domingos Paludo
RELATOR
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Serasa S/A contra a sentença
que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e
Pedido de Tutela Antecipatória, declarou inexistente o débito de R$ 250,00 oriundo da
compra do certificado digital, referente à nota fiscal n. 143347, e a condenou ao
pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em seu reclamo (fls. 119/125), a recorrente sustenta que não houve a
efetiva demonstração do dano moral que enseje a indenização. Afirma que, ao ser
comunicada sobre o atraso no recebimento do boleto, enviou a segunda via para o
pagamento, e que cabia à recorrida requerer novamente o boleto. Argumenta, ainda, que
o valor indenizatório está muito acima do que vem sendo estipulado pelo Superior
Tribunal de Justiça.

Com as contrarrazões às fls. 156/160, veio o feito.
É o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Insurge-se a recorrente contra a sentença que declarou inexistente o

débito, objeto da inscrição nos cadastros restritivos, bem como quanto ao valor
estipulado para o ressarcimento dos danos morais.

Sem razão o recurso, todavia.
Quanto ao reconhecimento da inexistência do débito, adoto como razões de

decidir os fundamentos da sentença (fls. 113/114), da lavra da Juíza de Direito Cíntia
Ranzi Arnt, que bem dirimiu a controvérsia:

A pretensão merece prosperar.
Isso porque a dívida não era exigível ao tempo em que originou a inscrição nos

órgãos de proteção ao crédito.
Da análise dos autos, verifica-se que a autora procurou a ré para adquirir

certificado digital para que pudesse emitir notas fiscais eletrônicas conforme faz prova o
pedido administrativo juntado aos autos (fls. 81-101).

Os documentos que acompanharam a contestação, por sua vez, indicam que
houve a emissão de dois certificados digitais, com os números de solicitação
000001001059752 e 0000010012500850 (fls. 81-94). Ambos, entretanto, referem-se à
segunda aquisição efetivada pelo autor. Tanto assim é que o primeiro foi disponibilizado
em favor de Alexandre Padilha (fl. 81) e o segundo, em favor de Larissa Padilha (fl. 92).
Ademais, ao verificar os documentos juntados na exordial, extrai-se que foi efetivado o
pagamento de dois certificados (fls. 31-32), que coincidem exatamente com o número de
certificados entregues.

Dessa forma, não há nos autos provas que corroborem com a alegação da parte
ré, no sentido de que disponibilizou, ainda que ausente o pagamento, o certificado digital
afeto à primeira tentativa de aquisição (CPC 333, II, do CPC). Igualmente carente de
prova está a entrega da segunda via do boleto solicitada. E ainda que assim não fosse,
não tendo sido comprovada a disponibilização do material e a respectiva certificação,
indevida é a cobrança levada a efeito.

Não subsistindo obrigação a ser adimplida, não pode a ré inscrever a autora nos
órgãos de restrição ao crédito.

Não prospera a alegação da recorrente de que a falta de recebimento da 2ª
via do boleto não isenta o cliente do pagamento, porquanto ficou demonstrada, por meio
das mensagens eletrônicas trocadas, que a recorrida tentou de várias maneiras resolver
o problema, comunicando inclusive que havia realizado outra compra.

Além disso, os certificados digitais disponibilizados referem-se àqueles
adquiridos no segundo momento, não correspondendo ao que era objeto do boleto em
atraso.

Assim, o tão só fato de ter se desincumbido do ônus de trazer aos autos os
registros de atendimento, ou ao menos impugnar a autenticidade dos protocolos
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informados, é suficiente para se concluir pela veracidade das alegações do autor, haja
vista somente ter informado a existência de tais protocolos na contestação, mas não
demonstrando-os no corpo dos autos.

Em situação semelhante já decidiu esta Corte:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO

INDEVIDA NO SERASA. SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ATRAVÉS DA
CENTRAL DE ATENDIMENTO, VIA PROTOCOLO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE REGISTRO PELA RÉ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MINORAÇÃO DO
QUANTUM ARBITRADO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE SE
MANTÉM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] (AC 2005.019777-9, Des.
Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 13-3-2007). (grifamos)

Corrobora as alegações da recorrida o interesse e a boa-fé, pois readquiriu
o sistema na mesma empresa para fins de utilizá-lo o mais breve possível, evidenciando,
assim, que objetivava a resolução do problema.

Reconhecida a inexigibilidade do débito, o dano moral é presumido (dano in
re ipsa) e decorre da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a
inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo
desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.
(AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª T., DJe 24/3/2014)
(grifo nosso).

Penso conveniente aclarar o entendimento firmado de que a pessoa jurídica
pode sim sofrer dano moral, conforme o teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Na hipótese de
inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes, o dano moral é
presumido, conforme vem ementando a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- "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, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...] (AgRg no AREsp 501.533/DF, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, j. 27/05/2014)

Ou ainda:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. VALOR.
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RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica
em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo
desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos
nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. 2 - O valor da indenização
por danos morais somente é revisto nesta sede em situações de evidente exagero ou
manifesta insignificância, o que não ocorre no caso em análise, onde o montante foi
fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Ag 777.185/DF, Ministro FERNANDO GONÇALVES, j. 16/10/2007) (grifamos)

Inegável que quando a pessoa jurídica tem sua honra atingida, surge o
dever de reparação. O abalo moral, neste caso, decorre da afronta à honra objetiva da
empresa. Torna-se desnecessária a comprovação de qualquer prejuízo havido por tal
ato, haja vista a obviedade do efeito negativo que uma inscrição indevida em órgão de
proteção ao crédito pode causar à imagem e credibilidade de uma empresa, afetando-a
diretamente nas relações negociais que participa.

Não caminham em sentido diferente as recentes decisões desta Corte
Estadual de Justiça:

Configurado o ato ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar os danos
dele decorrentes. Constitui entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os
danos morais resultantes de inscrição indevida de nome de pessoa física ou jurídica nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito são presumidos. (AC 2014.057812-8, Des.
Marcus Tulio Sartorato, j. 21-10-2014).

E também:
[...] RESTRIÇÃO INDEVIDA. ABALO DE CRÉDITO DA PESSOA JURÍDICA.

DANO DE CUNHO MORAL PRESUMIDO. ENUNCIADO Nº 227 DA SÚMULA DO STJ.
ESCORREITA ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] (AC 2014.048186-3,
Des. Luiz Fernando Boller, j. 02-09-2014).

Ante os fundamentos acima expostos, pelos quais entendo pertinente a
existência do dano moral, presumidamente, mesmo se tratando de pessoas jurídicas no
polo passivo da lide, passa-se à análise se o valor arbitrado está adequado ao dano
suportado pela vítima, bem como ao caráter sancionatório do dano moral, enquanto
instrumento necessário ao desestímulo de condutas lesivas ao direito de consumidores.

A discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do quantum a ser fixado a
título de danos morais é extensa, tendo o STJ manifestado que o arbitramento deve
operar-seÂ "com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
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"Â (REsp 205268/SP, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 28.6.99).

O critério de fixação do valor do dano moral não pode ser rígido, mas
casuístico, pois é fundamental a análise dos contextos objetivo e subjetivo em que
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ocorreu o prejuízo.
Ensina Carlos Alberto Bittar:
A fixação do quantum da indenização, que compete ao juiz à luz das condições

fáticas do caso em concreto, é o momento culminante da ação de reparação, exigindo
ao intérprete ou ao aplicador da lei, de um lado, prudência e equilíbrio, mas, de outro,
rigor e firmeza, a fim de fazer-se justiça às partes: ao lesado, atribuindo-lhe valor
que lhe permita a recomposição de sua situação; ao lesante, cominando-lhe
sanção que importe em efetiva reparação pelo mal perpetrado. (Responsabilidade
civil:Â teoria e prática.Â 5. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p.
112 - grifei)

A aplicação sancionatária da indenização do dano moral, enquanto
necessária ao desestímulo de condutas lesivas, é reconhecida pela maioria dos
doutrinadores, como é o caso de Maria Helena Diniz:

[...] A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação
compensatória. Não se pode negar sua função: a) penal, constituindo uma sanção
imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização pega ao
ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual -
não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de
seu ato por não serem reparáveis; [...]. (Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade
civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 109 - grifei).

Tratando-se de inscrição em bancos de dados de restrição ao crédito, é
notório que a utilização desses serviços vem sendo feita de maneira temerária pelas
empresas, que não tomam as cautelas necessárias antes de procederem à negativação,
ignorando as terríveis e vexatórias consequências que tal ato acarreta aos prejudicados,
quando indevidamente taxados como maus pagadores.

In casu, verifico que a recorrente é empresa de grande porte no ramo em
que atua, e que os danos suportados pela vítima, decorrentes da inscrição indevida,
consubstanciam-se naqueles inerentes e comuns à hipótese, não tendo o autor
demonstrado outros, excepcionais.

Desse modo, entendo adequada a quantia de R$ 15.000,00 para o
ressarcimento dos danos sofridos, valor este que coaduna com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a situação econômica das partes e não enseja o
enriquecimento ilícito daquele que receberá a indenização.

É como voto.
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