
Apelação Cível n. 0000289-78.2014.8.24.0104, de Ascurra
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO 
DE AMBAS AS PARTES.

APELAÇÃO DO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA 
DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA ENTRE AS PARTES. 
DÉBITO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO 
STJ. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE 
RECONHECIDA POR SENTENÇA COMO INDEVIDA. 
DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR 
INAFASTÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

RECURSO DE AMBAS AS PARTES COM O FIM DE 
MODIFICAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, ARBITRADO 
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELO JUÍZO A QUO. 
MAJORAÇÃO VIÁVEL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS 
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM 
DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS 
UTILIZADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS 
ANÁLOGOS. REDIMENSIONAMENTO PARA O IMPORTE 
DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 

RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO AUTOR E 
DESPROVIDO O DA REQUERIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0000289-78.2014.8.24.0104, da comarca de Ascurra Vara Única em que são 
Apelantes e Apelados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 
Padronizados PCG Brasil Multicarteira e Darilson Santos da Cruz.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
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conhecer de ambos os recursos, para negar provimento ao Apelo da Requerida e 
dar provimento ao recurso do Autor, majorando-se o valor da indenização. 
Custas legais. 

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Joel Figueira Júnior e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff. 

Presidiu a sessão o  Exmo. Sr. Des. Joel Figueira Júnior.

Florianópolis, 28 de junho de 2018

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação 

Adota-se o relatório da sentença recorrida (fls. 127/139), em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 
por danos morais e tutela antecipada proposta por Darilson Santos da Cruz 
contra Fundos de Investimento em Direitos Creditórios PCG-Brasil Multicarteira.

Alega o autor que no final de 2013 dirigiu-se ao estabelecimento "MM" na 
cidade de Joinville para comprar uma máquina de lavar roupas e um roupeiro, 
mas foi surpreendido com a informação de que seu nome constava no Serasa 
por iniciativa da ré, com quem nunca firmou qualquer contrato, o que motivou a 
efetivação de BO naquela cidade em 17.12.2013.

Diz ainda que há outros dois registros negativos em seu nome, firmados 
pelo Banco Ficsa e BV Financeira, com quem também nunca celebrou qualquer 
contrato.

Assim, após apresentar fundamentos de direito, requereu a inversão do 
ônus da prova, e a concessão de tutela antecipada para retirada de seu nome 
do Serasa, sob pena de multa diária e, ao final, julgar procedente o pedido, 
declarandose inexistente o débito inscrito pela ré em seu CPF, bem como para 
confirmar a tutela antecipada e fixar danos morais, em valor arbitrado pelo 
Juízo.

Junta documentos.
A fls. 39-40 foi deferida a tutela antecipada, determinando-se a retirada do 

nome do autor do Serasa por iniciativa da ré, sob pena de multa diária de 
R$500,00.

Citada, a ré contestou a fls. 56 e ss, dizendo que só permite a contratação 
mediante preenchimento de cadastro e apresentação de documentos originais, 
levantando a hipótese de dolo de terceiro ou realização do contrato por terceiro 
mas em nome do autor.

Diz ainda que se o autor cedeu seus documentos ou ainda os teve furtado 
ou roubado, é o único culpado por eventual contratação irregular, incidindo na 
hipótese do art. 14, § 3º, II do Codecon.

Alega ainda que ao dever de indenizar não basta a alegação de dano, 
mas sim sua demonstração, e que meros dissabores não geram direito à 
reparação por dano moral.

A fls. 75 e ss a ré noticia a interposição de Agravo de Instrumento contra a 
decisão liminar.

A fls. 95 e ss consta decisão do TJSC indeferindo o pedido de efeito 
suspensivo ao Agravo, e a fls. 100 e ss, a decisão monocrática de negativa de

seguimento ao recurso.
A réplica repousa a fls. 117 e ss.
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A fls. 125 e ss a ré junta substabelecimento.

Da Sentença

Às fls. 127/139, a Magistrada a quo, Dra. JANINE STIEHLER 

MARTINS, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes 

termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da 
presente ação e, em consequência, JULGO PROCEDENTES os pedidos 
formulados por Darilson Santos da Cruz contra Fundo de Investimentos 
Creditórios PCG-Brasil Multicarteira para:

a) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes
b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção 
monetária pelo índice INPC desde a data desta sentença e com juros de mora 
de 1% ao mês desde a data da inscrição indevida (fls. 30), nos termos da 
Súmula 54 do STJ.

d) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela.
Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários, estes 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do 
CPC, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

P. R. I.

Da Apelação da Requerida

Inconformada com a prestação jurisdicional, a Requerida interpôs 

recurso de Apelação às fls. 142/166, pretendendo a reforma da sentença com 

base nos seguintes argumentos: a) no momento da contratação, exigiu a 

apresentação de todos os documentos pessoais do contratante e eles não 

apresentavam nenhum indício de falsificação, portanto, não pode ser 

responsabilizada por eventual fraude de terceiros; b) como o Autor possui outras 

anotações na Serasa, deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, afastando-se o 

dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar; c) não praticou nenhum ato 

ilícito; d) não há prova do suposto dano que o Autor alega ter experimentado. 

Sucessivamente, caso mantida a condenação, pugnou a minoração do quantum 

indenizatório. 

Da Apelação do Autor

Insatisfeito apenas com o valor fixado a título de indenização por 
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danos morais, o Autor também Apelou, pretendendo apenas a majoração do 

quantum indenizatório. Ponderou que o valor fixado pela sentença é incapaz de 

cumprir a função pedagógica da reprimenda, devendo ser majorado para o 

importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Das contrarrazões

Apenas o Autor apresentou contrarrazões (fls. 182/191).

Da Manifestação do Ministério Público

Ressalta-se a ausência de parecer ministerial, uma vez que o feito 

não se enquadra naquelas hipóteses que exigem a participação do Ministério 

Público. 

Na sequência, vieram-me conclusos para julgamento. 

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade dos Recursos

Conforme já reconheci na decisão de fls. 198/199, ambos os 

recursos preenchem os pressupostos recursais  e devem ser conhecidos. 

II – Do Julgamento do Mérito dos Recursos

Analisarei primeiramente o recurso do Requerida FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA, porquanto visa à improcedência do pedido e é, portanto, 

prejudicial ao Apelo do Autor, que visa apenas à majoração do quantum 

indenizatório. 

Da percuciente análise do feito, depreende-se que ficou 

perfeitamente demonstrado que a inscrição foi indevida, uma vez que incumbia à 

Requerida comprovar a legitimidade da negativação. No entanto, ela não juntou 

ao feito nenhum documento que que pudesse atestar a existência de relação 

jurídica válida entre as partes e, por conseguinte, do débito que motivou o 

cadastramento do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Na verdade, o único 

documento colacionado ao feito pelo Requerida foi o instrumento de procuração 

conferido aos seus procuradores.

Gize-se que, conforme entendimento consolidado tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência, ainda que a contratação tenha sido feita por terceiro 

falsário, hipótese aventada pela Requerida no feito, tal circunstância não pode 

servir de justificativa para afastar, com base em fato de terceiro, a 

responsabilidade da Requerida pelo evento danoso, pois esse tipo de fraude, 

configura fortuito interno, ou seja, constitui-se em risco inerente ao 

empreendimento. 

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta e. Quarta Câmara 

de Direito Civil:

Comete ilícito civil passível de compensação por abalo de crédito a 
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empresa prestadora de serviço de telefonia que, indevidamente, inscreve e 
mantém o nome do suposto devedor no rol de inadimplentes quando inexistir 
relação negocial entre as partes, sobretudo quando a dívida inadimplida decorre 
de contratação de serviços efetuada por terceiro em nome de outrem, mediante 
fraude, pois caracterizada a negligência na análise e pesquisa dos dados 
apresentados para contratação, além de tratar-se de risco inerente à prestação 
do serviço (Apelação Cível n. 0006455-19.2012.8.24.003, de Itajaí, rel. Des. 
JOEL FIGUEIRA JÚNIOR, j. 10/11/2016). 

De outro vértice, ao contrário do que alega a Requerida nas suas 

razões recursais, o feito não admite a aplicação dos ditames da Súmula 385 do 

STJ – que afasta a indenização por dano moral quando preexista anotação do 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito – porque, no caso 

vertente, a outra anotação do nome do Autor era indevida, conforme ficou 

reconhecido nos autos n. 0000288-93.2014.8.24.0104.

Ademais, é oportuno salientar que na hipótese em comento é 

desnecessária a prova do abalo anímico, porquanto decorrente da inscrição 

indevida e, portanto, presumível (dano moral in re ipsa). Gize-se que, a inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes, ao contrário do que verbera o Requerida 

no seu Apelo, não se confunde com um mero aborrecimento ou contratempo 

impassível de indenização, porquanto é consabido a importância que a higidez 

creditícia assume nos dias atuais e o quanto estar com o nome "sujo" repercute 

negativamente no dia a dia do inscrito. 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo remansosos precedentes oriundos do Superior Tribunal de 
Justiça, em se tratando de indevido protesto de título ou de ilegítima 
negativação em cadastros protetivos do crédito, o dano moral concretiza-se 'in 
re ipsa', independentemente de prova do prejuízo, ainda que atingida pessoa 
jurídica (REsp. 860.704/DF, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 
12/04/2011). 

Aqui, a responsabilidade civil exsurge da própria conduta ilícita 

praticada pela Requerida, uma vez que "aquele que, por ato ilícito, causa dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo" (art. 927 do Código Civil), sendo inafastável o 

seu dever de indenizar.

Assim, delineada a responsabilidade civil da Requerida, exsurge 
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inafastável o seu dever de indenizar, cumprindo então, analisar a questão 

relativa ao quantum indenizatório. 

Nesse norte, tendo em vista que ambas as partes se insurgem em 

relação ao valor da indenização, arbitrada pelo juízo a quo em R$ 10 mil reais, 

passo a analisar os recursos conjuntamente. 

Assim, enquanto de um lado a Requerida defende que o valor 

comporta minoração, porque não teria respeitado os princípios da razoabilidade 

e da  proporcionalidade, o Autor, a seu turno, pleiteia a sua majoração, por 

entender que foi insuficiente para reparar o dano e cumprir o caráter pedagógico 

da reprimenda.

Importante ressaltar que para a fixação dos danos morais, há de se 

analisar as particularidades do caso concreto, uma vez que inexistem critérios 

objetivos preestabelecidos para essa operação. 

Dessa forma, a quantia correspondente à indenização pelo abalo 

moral há de ser fixada com moderação, em respeito aos princípios da 

adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só 

as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e 

a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma 

reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro 

(caráter punitivo e pedagógico da condenação), sem, contudo, ocasionar um 

enriquecimento injustificado para o lesado.

Sobre o tema elucida CARLOS ALBERTO BITTAR:

[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 
refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 
produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das 
potencialidades do patrimônio do lesante (in Reparação civil por danos morais. 
RT, 1993, p. 220).

Logicamente, o valor indenizatório não se presta como instrumento 
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para o enriquecimento ilegítimo para aquele que recebe, porém deverá ser 

suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o ofensor não 

reitere a prática danosa.

Conforme já mencionado, dentre os parâmetros a serem 

observados na fixação do dano moral,  deve o julgador levar em consideração as 

circunstâncias que envolvem a lesão, dentre as quais a extensão do dano, o grau 

de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, a respeitabilidade da 

vítima no seu meio social, seu eventual porte empresarial e comercial e, ainda, o 

valor do negócio, para que se obtenha justa indenização.

[...] O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de modo a coibir 
reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima". (STJ, AgRg no 
REsp 945.575/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, j. 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).

Assim, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se, 

de um lado, o Autor, que recebe auxílio doença de Previdência Social (fl. 26),  

beneficiário da justiça gratuita, e que teve maculada a sua honra, imagem e 

credibilidade pela conduta da Requerida, na medida em lhe foi atribuída, de 

forma injusta e gravosa, a pecha de mau pagador, sem que tenha sequer 

entabulado qualquer relação relação jurídica com aquele. 

De outro vértice, encontra-se a Requerida, instituição de crédito de 

grande porte e atuação em todo o território nacional, com inegável capacidade 

técnica e econômica e que, por isso mesmo, deveria contar com mecanismos 

que evitassem que pessoas que nada lhe devem acabassem inscritas no rol de 

inadimplentes. 

Feitas essas considerações, reputa-se que, de fato, assiste razão 

ao Autor, posto que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), não atende à dupla finalidade compensatória e 

pedagógica inerentes à reparação por dano moral, bem como está em desacordo 

com os parâmetros adotados nesta Câmara, merecendo, portanto, ser majorada 
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para os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pleiteados pelo Autor no seu Apelo. 

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, 

negando provimento ao Apelo da Requerida e provendo o recurso do Autor, 

majorando-se o quantum indenizatório.

Este é o voto.


		2018-06-29T12:09:32+0000
	Not specified




