
Apelação Cível n. 0000568-32.2011.8.24.0084, de Descanso
Relatora: Desa. Subst. Bettina Maria Maresch de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TESE ARREDADA. 
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO AJUIZADA 
ANTECEDENTEMENTE CONTRA O CREDOR ORGINÁRIO. RÉ 
CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU O "CRÉDITO" DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA E NÃO VERIFICOU A ORIGEM DA DÍVIDA, 
TAMPOUCO A EXISTÊNCIA DE ÓBICE À COBRANÇA. CESSÃO 
DE CRÉDITO A RESPEITO DA QUAL, ADEMAIS, O AUTOR NÃO 
FOI CIENTIFICADO. ATO ILÍCITO CONSTATADO. 

DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 
INSUBSISTÊNCIA. PREJUÍZO À IMAGEM E À HONRA DA 
PESSOA QUE É PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR 
INARREDÁVEL.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. 
AFASTAMENTO. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE SE 
MOSTRA ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO 
CONCRETO.

PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 

0000568-32.2011.8.24.0084, da Comarca de Descanso, Vara Única, em que é Apelante 

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e Apelado Mauricio Staub.

A Câmara Especial Regional de Chapecó decidiu, por unanimidade, 

conhecer do recurso de apelação e negar-lhe  provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. 

Guilherme Nunes Born, com voto e dele participou o Des. Subst. José Maurício Lisboa.

Florianópolis, 21 de maio de 2018.

                                           Bettina Maria Maresch de Moura

Relatora
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RELATÓRIO

Maurício Staub ajuizou "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Restrição ao Crédito e Danos Morais com Pedido de Liminar" contra 

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros alegando, em síntese, que ao tentar 

realizar compras no comércio local, foi informado que seu nome estava inscrito no rol de 

inadimplentes desde 17.02.2011, por indicação da Ré, com quem jamais manteve 

qualquer relação negocial. Aduziu que não foi notificado dos registros, tampouco de 

eventual cessão de crédito. Requereu, em antecipação da tutela, a exclusão das 

restrições creditícias em seu nome e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, 

bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. 

Pleiteou o benefício da gratuidade da justiça.

Às fls. 20/22 o Magistrado a quo deferiu a liminar e a gratuidade da 

justiça, determinando a inversão do ônus da prova. 

Citada (fls. 26), a Ré apresentou contestação e documentos (fls. 28/101). 

Aduziu que em 28.09.2009 o Banco do Brasil S/A lhe cedeu onerosamente créditos que 

possuía com o Autor, relativos aos contratos n. 43805468, 5051297 (20865) e 

647706484, sendo que o primeiro venceu em 09.04.2008 e os últimos em 10.04.2008. 

Defendeu que agiu em exercício regular de direito ao proceder às negativações, 

porquanto não houve o pagamento dos débitos. Arguiu que incumbia ao órgão 

mantenedor a notificação do Autor sobre os registros e que o aviso da cessão do 

crédito, é irrelevante para a análise do caso sub judice. Referiu ainda, a inexistência de 

dano moral indenizável. Pleiteou a improcedência dos pedidos inaugurais, a revogação 

da antecipação da tutela e, subsidiariamente, o arbitramento moderado do montante 

indenizatório. Requereu, por fim, a condenação do Autor ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé.

Em réplica, acompanhada de documentos, o Autor explanou que os 

débitos cedidos foram declarados inexistentes na ação n. 084.11.000568-0, por si 

ajuizada contra o Banco do Brasil S/A (fls. 105/198).

Requerida pela Ré a exibição de documentos em poder do Banco do 

Brasil S/A (fls. 202/205), este respondeu o ofício (fls. 215/216). Concedida vista às 

partes (fls. 217), se manifestaram (fls. 219/228).



                                                         

3

     Gabinete Desembargadora Substituta Bettina Maria Maresch de Moura

Determinada nova exibição de documentos (fl. 229), o Banco cumpriu a 

ordem judicial (fls. 232/251 e fl. 253). Intimadas as partes (fls. 254), apenas o Autor 

peticionou (fls. 256/258).

Sobreveio sentença (fls. 260/268), nos seguintes termos:

[...] ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos declinados por Maurício 
Staub em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros para, com 
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmar a antecipação 
dos efeitos da tutela e declarar a inexistência dos débitos do autor para com a ré, 
relacionados aos contrato nº 5051297 e nº 647706484.

Em consequência, condeno a ré no pagamento ao autor da quantia de                  
R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), a título de danos morais, corrigidos com juros 
de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, consoante combinação dos arts. 
406 do Código Civil e 161, § 1º, do CTN, e correção monetária, segundo os índices 
oficiais da Corregedoria-Geral de Justiça, ambos aplicados a partir desta data (Súmula 
n. 362 do STJ).

A parte ré deverá efetuar o pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) 
dias após o trânsito em julgado da sentença, independentemente de nova intimação, sob 
pena da incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
condenação, por força do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se ofício ao órgão de proteção ao crédito em que há registro do nome do 
autor (fls. 17 e 18) para que proceda ao cancelamento definitivo da inclusão do nome 
relacionada aos débitos declarados inexistentes. [...] (grifos no original)

Irresignada, a Ré interpôs recurso de apelação (fls. 270/300). Sustenta 

que adquiriu de boa-fé o crédito cedido, não tendo o Banco cedente lhe informado sobre 

a existência de qualquer óbice judicial. Alega que agiu sem culpa e em exercício regular 

de direito, bem como que não possui qualquer responsabilidade por supostos danos, 

posto que não foi notificada da sentença, decorrente da demanda judicial intentada pelo 

Apelado/Autor contra o Banco. Sustenta a ausência de provas sobre o dano moral, 

discorrendo sobre a exorbitância do quantum arbitrado a título de indenização. 

Prequestiona ainda, diversos dispositivos da Lei Material Civil e a Súmula 359 do STJ. 

Requer a reforma do decisum.

Apresentadas contrarrazões (fls. 304/307), os autos ascenderam a esta 

Corte.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Da admissibilidade do recurso

Inicialmente, consigno que a decisão recorrida foi publicada quando ainda 

em vigor o Código de Processo Civil de 1973, devendo este regramento ser utilizado 

para o recebimento da apelação.

Neste sentido, é orientação do Superior Tribunal de Justiça, através do 

Enunciado Administrativo n. 2:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, 

conheço do recurso.

2. Do mérito

Cuida-se de apelação cível interposta por Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros contra sentença que julgou procedentes os pedidos de inexistência 

de débito e de indenização por danos morais formulados por Mauricio Staub, em 

decorrência de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

Sustenta a Apelante/Ré que agiu sem culpa e em exercício regular de 

direito ao negativar o nome do Apelado/Autor, tendo adquirido de boa-fé o crédito cedido 

onerosamente pelo Banco do Brasil S/A. Alega que não foi notificada da sentença, na 

demanda intentada pelo Apelado/Autor contra o Banco cedente, o que impossibilitaria a 

sua responsabilidade por eventuais danos. Aduz a ausência de provas sobre o dano 

moral alegado. Prequestiona ainda, diversos dispositivos da Lei Material Civil e a 

Súmula 359 do STJ. Requer a reforma do decisum, com sua improcedência e, 

subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

Adianto que razão não lhe assiste.

Ab initio, necessário salientar que o litígio ora apreciado tem como base 

relação de consumo, pois presentes os requisitos arrolados nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam: 
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Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos 
ou serviço como destinatário final.

[...]
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se que, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade incidente é objetiva, fundamentada pela teoria do risco (artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigos 12, 14 e 17 do Código de Defesa do 

Consumidor). 

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho leciona que:

“[...] todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado                     
de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens                  
e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao                     
dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de 
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários 
dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a 
realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar 
determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que 
oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos 
mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 544)

Nesta modalidade, não se faz necessária a comprovação da culpa do 

fornecedor, bastando a constatação da ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de 

causalidade entre eles. 

Pois bem.

Do revolver do caderno processual (fls. 17 e 56), colhe-se que a 

Apelante/Ré realizou dois registros em nome do Apelado/Autor no serviço de proteção 

ao crédito, que se tornaram públicos em 17.02.2011. Os apontamentos são relativos aos 

contratos n. 5051297 e 647706484, vencidos em 10.04.2008, entretanto, totalmente 

irregulares.

Explico.

Os créditos que a Apelante/Ré alega possuir, foram adquiridos 

onerosamente do Banco do Brasil S/A, em 28.09.2009, conforme as declarações de fls. 

57 e 58.
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Ocorre que no mês anterior, em agosto de 2009, o Apelado/Autor ajuizou 

ação contra o aludido Banco (cópias às fls. 110/198), requerendo a declaração de 

inexistência dos referidos débitos. O pedido foi julgado procedente em 11.05.2010 e não 

houve a interposição de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 24.06.2010.

Importante consignar, que nem a Instituição Financeira comunicou 

naqueles autos ter realizado a cessão (inclusive para intervenção da aqui Apelante/Ré), 

tampouco a Recorrente promoveu, como lhe competia, a devida notificação ao 

Apelado/Autor, para que este pudesse lhe dar conhecimento, sobre a demanda 

intentada.

Assim, posto que declarada a inexistência do débito (e, por consequência, 

do crédito), manifesta a conduta ilícita da Apelante/Ré em negativar a parte contrária, 

compelindo-a a pagar uma dívida que jamais existiu e maculando a sua imagem 

indevidamente.

Acrescente-se, que a omissão do Banco em relação a cessionária, é 

questão que deve ser equacionada entre os contratantes. 

Outrossim, anote-se que a Apelante/Ré jamais apresentou,  qualquer 

documento capaz de demonstrar a existência de vínculo contratual entre o 

Apelado/Autor e o Banco cedente. Aliás, em resposta aos  ofícios que lhe foram 

encaminhados (fls. 215/216 e fls. 232/251), a própria Instituição Financeira informou que 

não conseguiu localizar os supostos contratos, que teriam originado as inscrições. 

Ao contrário da tese sustentada, o dever de verificar a origem da relação 

contratual, bem como a existência de eventual óbice a cobrança da dívida, incumbia 

tanto ao Banco cedente quanto à Apelante/Ré cessionária.

Destarte, não há o que se falar em exercício regular de direito.

O entendimento do nosso Tribunal não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS REQUERIDOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 
JUDICIAL QUE VEDAVA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM AÇÃO 
REVISIONAL. ATO ILÍCITO COMPROVADO. CESSÃO DE CRÉDITO EFETUADA 
PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE 
CRÉDITOS, SEM INFORMAÇÃO ACERCA DA PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM 
CADASTRO DE MAUS PAGADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 
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CEDENTE E CESSIONÁRIA. PONTOS DE INSURGÊNCIA COMUM. DANO MORAL 
PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. 
VERBA FIXADA EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA 
DEMANDADO. MINORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REIAS) EM 
CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA EM 
PROCESSOS DE NATUREZA IDÊNTICA. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER 
PEDAGÓGICO PUNITIVO E DA SATISFAÇÃO CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO 
SOFRIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSC  
Apelação Cível n. 2011.062467-7, Segunda Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Rejane 
Andersen. Data do julgamento: 02.07.2013) (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. ATO ILÍCITO COMPROVADO. CESSÃO 
DE CRÉDITO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR 
DE ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS. DÍVIDA INEXISTENTE. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA. DANO 
MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. INSURGÊNCIA NO QUE DIZ 
RESPEITO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E 
RAZOAVELMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJSC – 
Apelação Cível n. 2009.055695-1, Quarta Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Victor 
Ferreira. Data do julgamento: 20.06.2013) (g.n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO                          
DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DE                       
ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO ORIGINOU-
SE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA             
DA CONTRATAÇÃO. POSTERIOR CESSÃO DO CRÉDITO PELO BANCO.                   
AÇÃO PROMOVIDA CONTRA A CESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO 
BANCO POR NÃO HAVER COMUNICADO SER O CRÉDITO INDEVIDO FATO                
JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO PRECEDENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA PROMOVIDA 
PELA CESSIONÁRIA. ILICITUDE DO ATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE DA RÉ PARA FIGURAR POLO 
PASSIVO DA DEMANDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRETENDIDA MINORAÇÃO DA 
VERBA ARBITRADA. QUANTIA ADEQUADA À EXTENSÃO DOS DANOS. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A 
CONTAR DA SENTENÇA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DESDE A DATA 
DA INSCRIÇÃO INDEVIDA (SÚMULA 54 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 
INVIABILIDADE. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. VERBA LIMITADA 
AO MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. (TJSC – Apelação Cível n. 2014.054802-2, Terceira Câmara de Direito 
Civil. Rel. Des. Saul Steil. Data do julgamento: 23.09.2014) (g.n.)

Evidente pois, a ilicitude dos registros desabonadores.

No que concerne ao abalo anímico, o entendimento na jurisprudência 

pátria é sólido em admitir que em situações como a em comento, ocorre na modalidade 
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in re ipsa, ou seja, presume-se do próprio ato ilícito, não havendo o que se falar em 

ausência de comprovação:

A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, 
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto 
indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e 
decorre da própria ilicitude do fato. (STJ - REsp 1.707.577, Segunda Turma. Rel. Min. 
Herman Benjamin. Data do julgamento: 07.12.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 
URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DO 
DÉBITO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA 
DEVIDA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE 
DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  
[...]  II - É entendimento cristalizado na jurisprudência dos tribunais do País que, 
havendo a inscrição indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 
crédito, está caracterizado o dano moral por abalo do crédito, independentemente 
de comprovação do prejuízo moral sofrido pela pessoa lesada, porquanto 
presumível (in re ipsa). [...] (TJSC  Apelação Cível n. 0303796-44.2016.8.24.0058, 
Quarta Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Joel Figueira Júnior. Data do julgamento: 
14.12.2017) (g.n.)

Superada a análise dos pressupostos da responsabilidade civil, passa-se 

ao exame do quantum indenizatório, fixado na origem em R$ 10.900,00 (dez mil e 

novecentos reais).

Pretende a Apelante/Ré a sua redução, sob o fundamento de que é 

desproporcional e capaz de gerar enriquecimento ilícito.

Na reparação dos danos extrapatrimoniais, conforme entendimento de 

Fernando Noronha, segue-se o “princípio da satisfação compensatória”, pois “o 

quantitativo pecuniário a ser atribuído ao lesado nunca poderá ser equivalente a um 

preço”, mas “será o valor necessário para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento 

infligido, ou uma compensação pela ofensa à vida ou integridade física” (Direito das 

Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 569).

E Sérgio Cavalieri Filho complementa:

Quanto ao dano moral, a sua indenização não deve constituir meio de 
locupletamento indevido do lesado e, assim, deve ser arbitrada com moderação e 
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prudência pelo julgador. Por outro lado, não pode, nem deve, ser insignificante, 
mormente diante da situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo 
à manutenção de práticas que agridam e violem direitos do consumidor. Assim, 
entendemos que a indenização pelo dano moral, além de proporcionar ao ofendido um 
bem-estar psíquico compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda representar uma 
punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito 
(Programa de direito do consumidor, 3 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 104)

Sobre os critérios que devem ser observados para fixação da quantia 

devida, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a premissa de que ao Judiciário 

incumbe o arbitramento equitativo da indenização extrapatrimonial, tomando-se as 

circunstâncias do evento danoso, o interesse do bem jurídico tutelado e a condição das 

partes, atendidos também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a situação financeira das partes, colhe-se que o Apelado/Autor se 

qualificou como estagiário (fl. 02) e é beneficiário da justiça gratuita. A Apelante/Ré, por 

seu turno, é uma "sociedade anônima de capital fechado, de natureza não-financeira, 

pertencente ao Conglomerado do Banco do Brasil S.A." e com atuação em todo território 

nacional, conforme informações extraídas de seu próprio site institucional 

(https://www.ativossa.com.br/ativos_institucional_hmg/opencms/Apresentacao/Apresent

acao-Institucional-Portal.Html).

Concernente ao lapso temporal de permanência do ilícito, tem-se que 

perdurou por mais de 3 (três) meses, intervalo entre a data de disponibilidade 

(17.02.2011  fl. 17) e de exclusão (30.05.2011  fl. 32) dos apontamentos.

Além disso, em que pese não haver prova de danos outros, além 

daqueles presumidos do próprio ato irregular, verifica-se a desídia da Ré em verificar a 

origem do crédito, posto que sequer apresentou as avenças que embasariam suposto 

direito.

Ponderadas as condicionantes supra, entendo que o valor fixado é 

razoável e proporcional à ofensa perpetrada, estando em consonância com as verbas já 

fixadas por este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 
AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA RÉ. ATO ILÍCITO 
RECONHECIDO PELA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE APELO NO 
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PONTO. MATÉRIA SUPERADA. RECURSO LIMITADO À OCORRÊNCIA DO ABALO 
MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. CONDUTA NEGLIGENTE E 
ILÍCITA DA APELANTE QUE NÃO SE COADUNA COM OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS INSCRITOS NA CARTA MAGNA, EM ESPECIAL A GARANTIA À 
INVIOLABILIDADE DA HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (CF/88, ART. 5º, X). 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL 
VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. VALOR ARBITRADO NO PRIMEIRO 
GRAU EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MONTANTE QUE SE HARMONIZA 
COM OS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E GUARDA O 
NECESSÁRIO CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR CONSIDERADAS AS 
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO (Apelação Cível n. 0004550-37.2013.8.24.0067. Rel. Des. Luiz Felipe 
Schuch. Data do julgamento: 16.10.2017) (g.n.)

Derradeiramente, a Apelante/Ré prequestiona diversos dispositivos legais, 

para fins de manejo de recurso às instâncias superiores. A pretensão, entretanto, é  

genérica, sem o devido cotejo com a matéria decidida, devendo ser afastada.

Outrossim, não fica o magistrado obrigado a revolver toda legislação 

eventualmente suscitada, estando os fundamentos de sua convicção adequadamente 

elucidados e não tendo os dispositivos capacidade de infirmá-los.

Colhe-se da jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. - PROCEDÊNCIA NA 
ORIGEM. [...] (3) PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO SUFICIENTE DAS 
MATÉRIAS. IMPERTINÊNCIA. - O pedido de prequestionamento não encontra 
assento se a motivação do decisório se apresenta suficiente ao desvelo da 
controvérsia e a justificar as razões do convencimento do juízo. [...] SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSC – Apelação Cível n. 
0001806-35.2013.8.24.0046, Quinta Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Henry Petry 
Junior. Data do julgamento: 21.03.2017) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. [...] 
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] V - Prescindível é o 
pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais prequestionados, 
porquanto o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos 
levantados pelas partes, desde que, de modo devidamente fundamentado, 
demonstre as razões de seu convencimento. (TJSC – Apelação Cível n. 
2011.080630-3, Sexta Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior. Data 
do julgamento: 07.11.2013) (g.n.)
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Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação e 

negar-lhe provimento.

Este é o voto.
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