
Apelação Cível n. 0300225-27.2017.8.24.0027, de Ibirama
Relator: Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO 
NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO, EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO, OBJETO DE 
CESSÃO DE CRÉDITO, NÃO COMPROVADO. SENTENÇA 
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DO RÉU (CESSIONÁRIO).
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. 

PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES A 
FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PERMITIDO, NOS 
TERMOS DO ART. 355 DO NCPC. DESNECESSIDADE DE 
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE O CEDENTE JUNTE 
AOS AUTOS O CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTE E A 
AUTORA.  DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO 
DAS ALEGAÇÕES QUE DEVE SER APRESENTADO COM 
A CONTESTAÇÃO, SALVO IMPOSSIBILIDADE 
JUSTIFICADA. EXEGESE DO ART. 434, DO CPC.

MÉRITO
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

SUPOSTAS OBRIGAÇÕES IMPUTADAS À AUTORA QUE 
SE ORIGINARAM DE RELAÇÃO CONSUMERISTA 
FIRMADA COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CEDENTE. 
CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO DESCONSTITUI A 
NATUREZA DO PACTO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
CONSUMERISTA EM RELAÇÃO À CESSIONÁRIA. 

2. ORIGEM DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO 
AS PARTES. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ, 
NOTADAMENTE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE 
PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA PELA AUTORA.  

- Termo de Declaração de Cessão carreado aos autos 
que, por si só, não comprova a relação negocial anterior que 
deu origem ao débito, firmada entre a autora (devedora) e o 
cedente (Banco Citibank S/A).

3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO 



                                                         

2

Gabinete Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

CESSIONÁRIO (APELANTE) CONFIGURADA. DEVER DE 
VERIFICAR A HIGIDEZ DOS CRÉDITOS CEDIDOS. 
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CESSIONÁRIO, A QUEM 
CABIA AVERIGUAR A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO 
DÉBITO ADQUIRIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO 
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES 
DA CORTE.

4. DANO MORAL. ABALO PRESUMIDO. VIOLAÇÃO 
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INAPLICABILIDADE 
DA SÚMULA N. 385, DO STJ, AO CASO CONCRETO. 
VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA.

- [...] "Inaplicável o Enunciado 385 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça quando não há inscrições nos 
cadastros de restrição ao crédito anteriores àquela que é 
objeto da lide" (AC n. 0809573-80.2013.8.24.0082, Des. 
Henry Petry Júnior) [...] (TJSC. Apelação Cível n. 
0301077-03.2016.8.24.0022. rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 
j. 18-07-2017).

5. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. 
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE ACORDO 
COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA CÂMARA.  

6. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. 
TERMO INICIAL. CONSIDERA-SE A DATA DO EVENTO 
DANOSO O DIA EM QUE OCORREU A EFETIVA 
INSCRIÇÃO.  CORREÇÃO EX OFFICIO.

7. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 
CABIMENTO.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. APELO 
DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300225-27.2017.8.24.0027, da comarca de Ibirama 1ª Vara em que é/são 
Apte/Apdo Ivanilde Hafemann e Apdo/Apte Fundo de Investimento em Direitos 
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Creditórios Não Padronizados NPL I.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer das apelações, negando provimento ao apelo do réu e dando parcial 
provimento ao da autora.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Cláudia Lambert de Faria
Relatora
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RELATÓRIO

Ivanilde Hafemann ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em 

face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I 

perante o Juízo da 1ª Vara da comarca de Ibirama, alegando, em síntese, que na 

tentativa de comprar no crediário na cidade onde atualmente reside, descobriu 

que seu nome estava registrado no cadastro do SPC BRASIL/SERASA/SCPC 

BOA VISTA, que nunca celebrou qualquer tipo de contrato com o réu, que 

somente tomou conhecimento das informações de que estaria com o seu bom 

nome "sujo na praça", quando necessitou realizar compra no crediário, que é 

totalmente indevido o registro efetuado pelo requerido, que desconhece 

totalmente o contrato nº 5390290007810827, que não possui qualquer pendência 

financeira com o demandado, desconhecendo, portanto, a razão pela qual seu 

nome foi inscrito no cadastro de devedores inadimplentes, que era dever da 

empresa adotar as providências necessárias para impedir que o seu nome fosse 

negativado sem qualquer razão e que nunca recebeu qualquer comunicação lhe 

informando da existência da dívida ou de pendência financeira em seu nome.

Por esse motivo, postulou, em sede de tutela antecipada, que o réu 

procedesse a baixa da negativação de seu nome e, no mérito, a declaração de 

inexistência do débito e a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00. Requereu, 

ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Às fls. 39/40, foram deferidas a antecipação da tutela e a justiça 

gratuita e designada audiência de conciliação.

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 50/56), aduzindo, 

em linhas gerais, que o crédito, representado pela contratação questionado nos 

autos, foi constituído pelo credor originário (Citibank S/A) a qual, cedeu para si o 

mesmo, após aferir a sua existência e consistência, que sendo válida a 
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contratação do empréstimo cedido, o mesmo passou a ter eficácia jurídica às 

partes contratantes e também aos cessionários dos créditos.

Sustenta que a cobrança realizada encontra respaldo jurídico na 

existência de pendência financeira entre o autor e a instituição financeira 

(Citibank), decorrente de contrato de cartão de crédito, cuja pendência lhe foi 

cedida, que, neste contexto, a inclusão dos dados da demandante, bem como a 

cobrança da dívida, corresponde ao regular exercício do direito do crédito 

adquirido.

Defende, ainda, que mesmo que o apontamento dos dados fosse 

indevido, ainda assim não faria jus a qualquer tipo de indenização, pois possui 

um extenso histórico de negativações oriunda de inadimplemento de obrigações 

junto a outros fornecedores, que não há nos autos elo entre sua postura e os 

eventuais danos que teriam sido suportados pela autora e que esta não 

demonstrou ter sido vítima de efetivos constrangimentos, abusos, vergonha ou 

sequer aflição, que justificassem o elevado montante pleiteado.

Realizada audiência de conciliação, a mesma resultou infrutífera (fl. 

135).

Houve réplica às fls. 136/142.

O feito foi julgado antecipadamente (fls. 143/146), nos seguintes 

termos:

"(...) Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 
PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por Ivanilde Hafemann, para:

a) DECLARAR INEXISTENTE o débito discutido nestes autos;
b) CONDENAR a ré Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1 ao pagamento de indenização por danos morais no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, devendo sobre este 
montante incidir juros legais de 1% (um por cento) da data do arbitramento e 
correção monetária, nos moldes ditados pela E. CGJ/TJSC, a contar do evento 
danoso (1º.03.2017).

Via de consequência, torno definitiva a tutela provisória concedida inittio 
littis.

CONDENO, ainda, o requerido, no pagamento das custas e honorários de 
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sucumbência, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes 
do art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista o fim abreviado da causa e sua 
natureza (...)"

A autora apresentou recurso de apelação (fls. 149/165), pleiteando 

a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que a 

quantia fixada não corresponde aos danos por ela experimentados. Requereu a 

alteração dos juros moratórios e também a elevação dos honorários 

advocatícios, majorando-os para 20% sobre o valor atualizado da condenação, 

por não refletirem o grau de zelo do seu patrono. 

O réu, inconformado, interpôs recurso de apelação (fls. 175/184),  

no qual alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois solicitou em sua 

contestação a concessão de prazo para acostar aos autos o contrato firmado 

pelo autor e junto à cedente (Citibank S/A). 

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que a pendência 

questionada na demanda foi objeto de Cessão do Citibank S/A em seu favor, 

conforme notificação providenciada pela SERASA, na qual consta expressa 

menção ao contrato celebrado, que ainda que a devedora não tivesse sido 

notificada da cessão de crédito ocorrida, o dever de pagamento e a respectiva 

possibilidade de cobrança restariam incólumes, que mesmo que o apontamento 

dos dados fosse indevido, ainda assim não faria jus a qualquer tipo de 

indenização, pois possui um extenso histórico de negativações oriunda de 

inadimplemento de obrigações junto a outros fornecedores, que não há nos 

autos elo entre sua postura e os eventuais danos que teriam sido suportados 

pela autora e que esta não demonstrou ter sido vítima de efetivos 

constrangimentos, abusos, vergonha ou sequer aflição, que justificassem o 

elevado montante fixado.

Contrarrazões pelo demandado, às fls. 192/206,  e pela parte 

autora, às fls. 207/221.

Os autos vieram conclusos para julgamento.
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VOTO

Inicialmente, diante da entrada em vigor, a partir de 18-03-2016, do 

Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16-03-2015), faz-se necessário 

definir se a nova lei será aplicável ao presente recurso.

Com relação aos requisitos de admissibilidade recursal, consoante 

Enunciado administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça (aprovado em 

sessão do Pleno do dia 16-03-16), aquela Corte decidiu que "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC".

No caso em apreço, a sentença já foi proferida sob a égide do 

NCPC, portanto, devem ser examinados os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista.

Por seu turno, a análise do pleito recursal também deve obedecer 

aos dispositivos do novo código.

Pois bem.

De início, necessário analisar a preliminar arguida pela parte 

apelante relacionada à ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que 

postulou, em sua contestação, a expedição de ofício ao Citibank S/A para que 

este providenciasse a juntada aos autos do contrato objeto da presente 

demanda.

Razão não lhe assiste. 

Isto porque, cabe à parte requerida, na forma do art. 434, do Código 

de Processo Civil, instruir sua contestação, com os documentos destinados à 

comprovar suas alegações. No entanto, se não o fizer, para que seja possível a 

sua apresentação posterior, deverá comprovar os motivos que o impediu de juntá-

los anteriormente.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados desta Corte:
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APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA". INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ.   
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO 
DE OFÍCIO PARA O BANCO CEDENTE A FIM DE QUE APRESENTE O 
CONTRATO DO QUAL SE ORIGINOU O CRÉDITO CEDIDO. 
INACOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU, QUE NÃO 
FEZ MÍNIMA PROVA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO OU DE SUA 
CESSÃO. PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA QUE DEVERIA ACOMPANHAR A 
CONTESTAÇÃO.   MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA 
OBJETO DE ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO 
DÉBITO. ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES NO NOME DO 
AUTOR NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
Nº 335 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA 
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL SEM 
JUSTIFICAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 435, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR 
CONFIGURADO.   QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE QUE NÃO 
MERECE REPAROS.   MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU 
RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC).   RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300529-48.2015.8.24.0010, de 
Braco do Norte, rel. Des. André Carvalho, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 
25-01-2018 - grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME 
DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA.   IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
PRELIMINARES: (1) CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, INC. I, DO CPC. 
ALMEJADA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE 
APRESENTAÇÃO DOS ESCRITOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DAS 
ALEGAÇÕES COM A CONTESTAÇÃO, SALVO IMPOSSIBILIDADE 
JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 396 DO CPC. TESE RECHAÇADA. 
(2) ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 
ENTRE AS PARTES. COBRANÇA PROVENIENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO. 
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SUPOSTA DEVEDORA. INEFICÁCIA DA 
OPERAÇÃO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA O RECONHECIMENTO 
DE SUA VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. 
EXISTÊNCIA OU NÃO DO DÉBITO QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE. 
CONDUTA ILÍCITA DO DEMANDADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER 
DE INDENIZAR.   "Embora incontroversa a cessão de crédito, inexistindo no 
feito qualquer demonstração de que a cessionária ou mesmo a cedente 
notificaram o devedor, aspecto que, a teor do que dispõe o art. 290 do CC, é 
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imprescindível para que houvesse plena eficácia perante o devedor, respondem 
aquelas solidaria e facultativamente por eventuais prejuízos ocasionados a este 
diante da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito." 
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.018344-9, de Lages, rel. Des. Gilberto Gomes 
de Oliveira , j. 18-10-2012).   IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE PARA 
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DO RÉU PARA SUA 
MINORAÇÃO. VALOR ARBITRADO QUE MERECE SER EXASPERADO PARA 
BEM ATENDER AOS FINS PUNITIVOS E PEDAGÓGICOS DAS 
INDENIZAÇÕES DESSE JAEZ.    JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR 
DA DATA DA CITAÇÃO, COMO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA 
NO PONTO.   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS 
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 
2011.015135-6, de Tangará, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Quarta Câmara 
de Direito Civil, j. 04-04-2013 - grifei).

No mérito, cumpre salientar que, segundo precedentes desta Corte, 

é inquestionável a relação de consumo existente no caso, por isso deve incidir as 

regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

É o que se dessume, pois, dos julgados elencados abaixo, inclusive 

em um deles envolvendo a mesma parte apelante: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO DECORRENTE 
DE CESSÃO DE DIREITOS À COBERTURA DE PLANO FUNERAL. 
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR/CEDIDO ACERCA DA 
CESSÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO O DESOBRIGA. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. TRANSFERÊNCIA VÁLIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
CESSÃO QUE NÃO DESCONSTITUI A NATUREZA DO PACTO. 
CESSIONÁRIO CONSUMIDOR EQUIPARADO. APLICAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO DEFENSISTA. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO BASEADA 
NA PRESTAÇÃO POR AGENTE NÃO CONVENIADO. [...]. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, AC n. 2016.003733-6, rel. Des. Jairo 
Fernandes Gonçalves, j. 22/03/2016, negritei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DOS RÉUS. 

[...]
2) RECURSO DA RÉ ITAPEVA MULTICARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. 
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INSUBSISTÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÕES 
QUE SE ORIGINARAM DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCLUSÃO 
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INDEVIDA DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 
PRETENSÃO REPELIDA.

[...] (TJSC, Apelação n. 0009995-50.2010.8.24.0064, rel. Des. Gerson 
Cherem II, j. 06/10/2016, negritei). 

Do corpo do acórdão supra destacado, extrai-se excerto pertinente 

ao ponto ora em apreço: 

[...] Da análise do caderno processual, verifica-se que a dívida que 
hipoteticamente teria originado o lançamento diz respeito a um típico vínculo 
consumerista, enquadrando-se os sujeitos (autora e banco) nas categorias de 
fornecedor e consumidor, conforme os artigos 3º e 2º, do Código de Defesa do 
Consumidor.

O direito à reparação por danos decorrentes de defeitos nas relações de 
consumo sobressai efetivo, inafastável e solidário, segundo os artigos .6º, inciso 
VI, 25 e 7º, parágrafo único, do CDC, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos;
[...]
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, 

exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções 
anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos 
responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções 
anteriores.

Art. 7° [...]
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 
normas de consumo. (grifou-se).

Embora seja a ré cessionária do crédito (fls. 98/109 e 151), sem liame 
direto com a postulante, torna-se impossível arredar as normas codificadas para 
o caso em tela. Deveras, a ocorrência de cessão dos débitos da consumidora 
em prol da ré não elide a natureza consumerista identificada entre autora e o 
fornecedor de serviços ao tempo da contratação.

Desde o momento em que as empresas associam-se em operações de 
cessão de crédito, elas passam a responder solidariamente perante o 
consumidor, acaso ocorra o apontamento em cadastro restritivo por dívida cuja 
legitimidade discute-se.

Assim, diante da alegação de inscrição irregular atribuída à cessionária, 
esta atrai a solidariedade pela conduta ilícita.

A par disso e diante da inversão do ônus da prova (fl. 39), cediço 
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que passa a ser ônus do réu/apelante comprovar a origem do débito que motivou 

a inscrição do nome da autora/apelada nos órgãos de restrição ao crédito, ainda 

que este tenha derivado de contrato particular de cessão de crédito, no caso, 

firmado com o Citibank (cedente), pois, fato é, que não se pode imputar à 

consumidora a produção de prova negativa.

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que o apelante não 

juntou qualquer documento apto a comprovar a existência de relação contratual 

que impute obrigação não cumprida pela autora/apelada, sendo impossível aferir 

se o débito em questão efetivamente decorre de contrato bancário firmado entre 

a autora e o cedente.

Dessarte, não havendo nos autos prova da existência de qualquer 

relação negocial lícita que impute dívida à autora/apelada apta a justificar sua 

inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, ou seja, da origem do débito, deixou 

o réu/apelante de cumprir o ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto 

no art. 373, II, do NCPC. Logo, resta evidenciado o acerto do magistrado 

singular, no que diz respeito à declaração de inexistência de débito e ao 

respectivo cancelamento, em definitivo, da negativação do nome da autora junto 

aos cadastros de inadimplentes. 

Quanto à sua responsabilidade pela inscrição indevida do nome da 

apelada nos cadastros de inadimplentes, cumpre ponderar que "a cessão de 

direitos e obrigações oriundos de contrato, bem como os referentes a fundo de 

resgate de valor residual, e seus respectivos aditamentos, implica a transferência 

de um complexo de direitos, de deveres, débitos e créditos" (STJ, REsp n. 

356383/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi).

Por isso, "a aquisição do crédito por cessão não afasta o dever do 

cessionário de verificar a regularidade e existência do débito antes de proceder a 

inscrição em órgão de restrição ao crédito" (TJSC, AC n. 

0002312-54.2013.8.24.0064, de São José, rel. Des. Joel Figueira Júnior, j. 
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18/08/2016).

Nesse mesmo desiderato, colhem-se outros julgados deste 

Sodalício: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DOS RÉUS. 

[...]
3.1) DANO MORAL. TESES DE LEGALIDADE DA CONDUTA E 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO ANÍMICO. FALTA DE ELEMENTOS 
REVELADORES DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FRAUDE 
SUPOSTAMENTE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. 
RÉ QUE PROVIDENCIOU O LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA NOS 
ÓRGÃOS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CESSIONÁRIA, A 
QUEM CABIA AVERIGUAR A HIGIDEZ DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E CESSIONÁRIA. ATO 
ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE 
INDENIZAR CARACTERIZADO. APELO DESACOLHIDO NO TÓPICO.

"'O abalo moral decorrente da inscrição indevida do nome nos cadastros 
de proteção ao crédito, por atingir porção mais íntima do indivíduo, não 
necessita de comprovação do prejuízo, visto amoldar-se como dano in re ipsa.' 
(Apelação Cível n. 2009.004681-4/000000, de Joinville, rel. Des. Fernando 
Carioni j. 31.3.2009)" (AC n. 2006.022283-1, rel. Des. Cláudio Valdyr 
Helfenstein, j. em 15.10.09).

[...]. (TJSC, Apelação n. 0009995-50.2010.8.24.0064, rel. Des. Gerson 
Cherem II, j. 06/10/2016, negritei). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE 
CRÉDITO ENTRE FORNECEDORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO 
DEVEDOR. ADIMPLEMENTO EFETUADO JUNTO À CEDENTE. RESTRIÇÃO 
PROMOVIDA PELA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. DEVER DE DILIGÊNCIA 
ACERCA DA EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO DÉBITO ADQUIRIDO. 
NEGLIGÊNCIA RECONHECIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Aquele que, através de cessão, adquire créditos, deve acautelar-se e 
manter consigo toda a documentação que originou o crédito cedido, porquanto 
todo e qualquer crédito deve estar consubstanciado em compra e venda ou 
prestação de serviços. A responsabilidade do cessionário decorre da sua falta 
de cautela ao proceder o protesto dos títulos que estão em sua posse, sem a 
devida análise. (TJSC, AC n. 0022653-39.2009.8.24.0033, de Itajaí, Rel. Des. 
Saul Steil, j. 28/07/2016, negritei).
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Nesse passo, conclui-se que a responsabilidade (solidária) do 

cessionário, ora apelante, pela inclusão equivocada do nome da consumidora 

(autora/apelada) junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorre da falha na 

prestação do serviço, pois incumbia àquele conferir adequadamente a validade e 

legalidade do crédito cedido. 

A sua falta de diligência faz com que tenha o dever de indenizar a 

consumidora (autora/apelada) pelos prejuízos sofridos, respondendo 

objetivamente pelos danos oriundos. 

Assim, configurado o ilícito perpetrado pelo apelante, consistente na 

indevida inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, em 

virtude de dívida não comprovada, passa-se à análise do dano moral.

Quanto ao tema, é pacífico na jurisprudência que, em se tratando 

de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes e não havendo 

apontamentos anteriores regulares, o dano moral é presumido (in re ipsa), 

prescindindo, portanto, da produção de outras provas.

Isso porque são indiscutíveis e notórias as consequências 

negativas, no âmbito do mercado de consumo, oriundas da restrição injustificada 

do nome do consumidor, violando os seus direitos da personalidade, 

notadamente a sua imagem, honra e vida privada. 

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.   
RECURSO DA RÉ. (1) CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTRIÇÃO 
INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES IRREGULARES ANTERIORES. 
IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 385 DA SÚMULA DO 
STJ. ABALO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR 
CARACTERIZADO. 

Demonstrada a restrição creditícia, toca ao responsável pela aposição a 
prova de que válida a negativação. Não o fazendo, na perspectiva do art. 333, II 
do Código de Processo Civil, faz nascer o abalo anímico presumido e o 
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consequente dever de compensação. 
Não havendo em cadastros de restrição ao crédito válidas inscrições 

preexistentes em nome do autor, não há como afastar o dever de 
compensar os danos morais decorrentes da inscrição indevida realizada 
pela empresa ré, mesmo que já deferida, em outra demanda, verba 
compensatória em razão de negativação encaminhada por solicitante diverso.

[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 
2014.083630-5, da Capital, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 16/07/2015, negritei).

Ademais, o enunciado n. 385 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça dispõe que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento".

E, na hipótese, não se pode aplicar o entendimento contido na 

referida súmula, pois, ainda que o documento de fls. 133/134 apresente outros 

apontamentos, no momento em que houve a inclusão do débito ora discutido 

(09/11/2016 - fl. 133), não havia qualquer outra restrição preexistente, porquanto 

as inscrições descritas no referido documento foram excluídas em datas 

anteriores à negativação. 

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que o julgador deve fixá-lo 

de acordo com o seu arbítrio motivado, respeitando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não causar o enriquecimento ilícito 

da parte beneficiada e nem levar a bancarrota o ofensor. 

Nesse passo, cita-se a lição do Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais 
circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção 
individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do 
sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa 
concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes 
envolvidas.

(...)
Outro critério bastante utilizado na prática judicial é a valorização do bem 

ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, 
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liberdade, honra), consistindo em fixar as indenizações por danos 
extrapatrimoniais em conformidade com os precedentes que apreciaram casos 
semelhantes.

(...)
A vantagem desse método é a preservação da igualdade e da coerência 

nos julgamentos pelo juiz ou tribunal, assegurando isonomia, porque demandas 
semelhantes recebem decisões similares, e coerência, pois a sentenças variam 
na medida em que os casos se diferenciam.

Outra vantagem desse critério é permitir a valorização do interesse 
jurídico lesado (v.g. direito de personalidade atacado), ensejando que a 
reparação do dano extrapatrimonial guarde uma razoável relação de 
conformidade com o bem jurídico efetivamente ofendido. (in O arbitramento da 
indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ. Revista Justiça e 
Cidadania. Edição n. 188. p. 15-16).

Continua, o Ministro, mais a frente, destacando que o arbitramento 

deve se dar em duas fases:

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da indenização, considerando-
se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes 
jurisprudenciais acerca da matéria (técnica do grupo de casos). Assegura-se, 
com isso, uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, 
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida 
em que se diferenciam.

    Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, 
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas 
circunstâncias. Partindo-se da indenização básica, esse valor deve ser elevado 
ou reduzido de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do 
fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição 
econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.

    Com a utilização desse método bifásico, procede-se a um arbitramento 
efetivamente equitativo, respeitando-se as circunstâncias e as peculiaridades de 
cada caso concreto.

    Chega-se, desse modo, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens 
dos dois critérios estarão presentes. Alcança-se, de um lado, uma razoável 
correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, 
enquanto, de outro lado, obtém-se um montante correspondente às 
circunstâncias do caso. Finalmente, a decisão judicial apresenta a devida 
fundamentação acerca da forma como arbitrou o valor da indenização pelos 
danos extrapatrimoniais. (in O arbitramento da indenização por dano moral e a 
jurisprudência do STJ. Revista Justiça e Cidadania. Edição n. 188. p. 17).

Na espécie, atentando-se aos critérios acima, bem como aos 

utilizados por esta Câmara em casos semelhantes, e considerando, ainda, as 
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peculiaridades do caso concreto, verifica-se que o valor indenizatório fixado na 

sentença (R$ 10.000,00) necessita de reparo, tornando-se razoável a sua 

majoração para R$ 21.000,00, com a incidência de correção monetária a partir 

do presente arbitramento e juros de mora de 1% a contar do evento danoso, até 

a publicação deste acórdão.

A propósito, transcreve-se trecho das Apelações Cíveis n. 

0302477-22.2015.8.24.0011 e 0301416-41.2015.8.24.0007, que majoraram a 

condenação indenizatória, de forma que, com a incidência dos consectários 

legais, alcance o valor usualmente praticado por esta Câmara para situações 

análogas, qual seja, R$ 25.000,00:

[...] In casu, constata-se que a repercussão da conduta ilícita da instituição 
financeira ré trouxe transtornos ao autor, sendo previsível o desgosto sofrido 
pela demandante em decorrência dos constrangimentos causados pela 
inscrição indevida de seu nome em órgão de restrição ao crédito. Maculada, 
indiscutivelmente, a honra objetiva da parte autora, assim entendida como a 
consideração, a avaliação e o juízo que os outros têm da postulante, a quem se 
imputou, em cenário no qual o bem imaterial crédito é relevantíssimo, a pecha 
de devedora.

Desta forma, ante a situação fática narrada na exordial, em observância 
aos parâmetros fixados por esta Câmara, entendo pertinente fixar o quantum 
compensatório no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que, com a incidência 
de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento 
danoso, (30.12.2012 - fl. 20), alcança, nos dias atuais, aproximadamente R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e 
proporcional, além de adequada aos parâmetros desta Câmara para situações 
análogas. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0302477-22.2015.8.24.0011. Rel. Des. 
Henry Petry Junior, j. 20-02-2017)..

[...]   Com efeito, nítida é a falha da empresa ré, que acusou 
indevidamente a consumidora de inadimplência de valores que não comprovou 
serem devidos, bem como procedeu à inscrição irregular do seu nome no 
cadastro público restritivo de crédito. Circunstâncias estas que extrapolam o 
limite do tolerável e, portanto, justificam a majoração do quantum indenizatório.

Nesse contexto, diante do quadro fático delineado nos autos, 
consideradas as peculiaridades do caso, o montante da verba indenizatória 
deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de forma que, com a 
incidência dos consectários legais, alcance o valor usualmente praticado por 
este Órgão Fracionário para situações similares. [...]  (TJSC, Apelação Cível n. 
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0301416-41.2015.8.24.0007. Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 19-07-2017).

Portanto, com o provimento do recurso de apelação da autora, para 

majorar a quantia arbitrada na decisão singular, por corolário lógico, fica 

prejudicado o pleito do réu, em sua apelação, para minorar o montante 

reparatório.

Por sua vez, no tocante aos consectários legais, pretende a 

autora/apelante, que seja considerado o dia do vencimento do suposto débito 

(15/09/2016), como o dia do evento danoso. 

Razão não lhe assiste. 

Isso porque, o Fundo de Investimentos, acostou aos autos o 

documento de fl. 133 em que há informação precisa acerca do dia em que 

ocorreu efetivamente a anotação indevida do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, ou seja, 09/11/2016. Entretanto, considerando que o juízo a 

quo estipulou como data do evento danoso o momento em que a autora teria 

tomado conhecimento da efetiva inscrição do seu nome na Serasa, mister fazer 

pequena correção, ex officio, para que os juros de mora incidam a partir da data 

da indevida inscrição (09/11/2016 – fl. 133).

Destaca-se que, a partir da publicação da presente decisão, deve 

ser observada somente a Taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária, 

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 

196.158/CE e Súmula 362).

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários 

sucumbenciais, tal pretensão não merece acolhida. Como cediço, para a fixação 

dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve-se 

estar atento ao trabalho desempenhado e ao tempo exigido para o seu serviço, 

ao zelo na defesa e exposição jurídica do advogado e à natureza da demanda, 

de modo que a verba honorária remunere de forma apropriada o profissional, sob 

pena de desprestígio ao exercício de uma das funções essenciais à justiça, sem, 
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contudo, onerar excessivamente a parte sucumbente. 

Na hipótese, considerando a realização de poucos atos 

processuais, tendo a ação, inclusive, sido julgada antecipadamente (art. 355, I, 

do NCPC) e versando sobre matéria de baixa complexidade, mostra-se 

adequada a fixação do juízo a quo, qual seja, de 10% sobre o valor da 

condenação, o qual, inclusive, restou majorado na presente decisão.

Por fim, considerando que a sentença foi publicada já na vigência 

do novo Código de Processo Civil, fixam-se honorários recursais em favor do 

procurador da autora em 2%, perfazendo um total de 12% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11 do CPC/2015.

Em decorrência, voto no sentido de conhecer dos recursos e dar 

parcial provimento ao apelo da autora, para majorar a verba fixada a título de 

danos morais para o valor de R$ 21.000,00, sobre o qual incidirão juros 

moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária, a 

contar do presente arbitramento, sendo que, a partir da publicação deste 

acórdão, incidirá tão somente a Taxa Selic, que compreende os juros de mora e 

a atualização monetária, bem como fixar honorários recursais, conforme 

fundamentação supra.


		2018-05-25T19:51:15+0000
	Not specified




