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Relator: Desembargador Ricardo Fontes

APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
ART. 14 DA LEI PROTETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. 
ENDEREÇO DAS FATURAS DISTINTO DAQUELE ONDE 
RESIDE O AUTOR. SERVIÇO POR ESTE NÃO 
CONTRATADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INFORMAÇÕES 
FORNECIDAS POR FALSÁRIO. IDONEIDADE NÃO 
VERIFICADA. DESÍDIA DA REQUERIDA. DEVER DE 
INDENIZAR CONFIGURADO. ABALO MORAL 
PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO 
NECESSÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
ARBITRAMENTO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE 
PROVIDO E, DO RÉU, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300771-39.2014.8.24.0043, da comarca de Mondaí Vara Única em que é 
Apte/RdoAd Banco Santander Brasil S/A e Apdo/RteAd Dirceu Luiz Kist.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, dar 
parcial provimento ao recurso do autor, e negar provimento ao recurso da parte 
ré.

O julgamento, realizado no dia 19 de junho de 2018, foi presidido 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Cézar Medeiros, e dele 
participaram a Excelentíssima Senhora Desembargadora Cláudia Lambert de 
Faria e o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 20 de junho de 2018.

Desembargador Ricardo Fontes
Relator
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RELATÓRIO

Adota-se, por oportuno, o relatório da sentença:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de 
indenização por danos morais movida por Dirceu Luiz Kist contra o Banco 
Santander SA, alegando o autor, em síntese, que, ao tentar adquirir um crédito 
numa agência bancária, tomou conhecimento de que seu nome foi inscrito no 
SERASA. Posteriormente, certificou-se de que a inscrição era decorrente do 
inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 200,31, contraída com o 
banco réu em Brasília/DF. Afirmou que nunca realizou qualquer negócio com a 
instituição, tampouco chegou a residir no Distrito Federal, não possuindo 
imóveis ou negócios na localidade. Consignou, ademais, que, em momento, 
algum foi informado sobre a existência da suposta pendência.

Diante disso, o autor requereu, em sede de tutela provisória, a exclusão 
de seu nome dos cadastros de inadimplentes, e, na tutela final, o 
reconhecimento da inexistência de débito como o banco réu, bem como, a 
condenação deste ao pagamento dos danos morais que alegou ter sofrido.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls. 26-27).
Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (fls. 36-49). 

Arguiu, em síntese, que o autor contratou um cartão da modalidade Shell 
Santander, de n. 7097 660032369670, em 6/11/2012, o qual restou com taxas e 
tarifas, razão pela qual a restrição seria lícita; que o infortúnio poderia ter se 
originado de responsabilidade da própria vítima ou terceiro; e que não ocorreu 
dano moral.

Instado, o autor apresentou réplica à contestação (fls. 69-74). [...].

Na sequência, a Magistrada a quo julgou a controvérsia por decisão 

(fls. 91-97) que contou com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com resolução do 
mérito (art. 487, I, do CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 
inicial, para o fim de: a) DECLARAR INEXISTENTES os débitos cobrados pela 
ré; b) CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a 
partir da sentença e juros legais a partir da inscrição indevida (S. 54 do STJ).

Outrossim, CONFIRMO a decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que serão arcados pela parte 
ré.

Custas e despesas pela ré.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 100-112), 
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no qual alega, em síntese, que: a) foi demonstrada à saciedade a contratação do 

cartão de crédito e a utilização deste pelo apelado; b) diante disso, a cobrança 

do débito inscrito era legítima, razão por que devida a restrição creditícia; c) "não 

houve ato culposo ou doloso, negligente ou imprudente" (fl. 105) de sua parte; d) 

"a situação narrada não configurou qualquer dano ao patrimônio moral do 

apelado, não passando de mero dissabor" (fl. 105); e) sucessivamente, faz-se 

necessária a minoração do valor indenizatório para quantia que não implique o 

enriquecimento ilícito do autor.

Insurgiu-se também o requerente, pela via adesiva (fls. 118-125), 

com pretensão voltada, em linhas gerais, à majoração da verba anímica para o 

valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em resguardo ao caráter 

satisfativo e punitivo da indenização.

Contrarrazões ofertadas apenas pelo autor às fls. 128-137.

Após, ascenderam os autos a esta Corte de Justiça.
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VOTO

Recorda-se, ab initio, não repousar qualquer controvérsia a respeito 

de que a requerida procedera, com efeito, à inscrição do nome do autor em 

órgão protetor de crédito, fato que ela própria certificou já no âmbito da 

impugnação ao pleito autoral.

Portanto, resta dilucidar se a restrição creditícia encampou-se em 

débito regularmente constituído, a legitimar, assim, a efetivação do ato notarial 

como mero desdobramento do exercício do direito de cobrança por parte da 

acionada.

Pois bem. Oportuno ressaltar que a relação jurídica subjacente à 

presente demanda consubstancia-se em típica relação de consumo. Isso porque, 

forte no art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a requerida apresenta-se 

como pessoa jurídica fornecedora, ao passo que o autor, malgrado não tenha, a 

princípio, contratado os serviços da recorrente, assume o papel de consumidor 

por equiparação, à exegese do art. 17 do aludido diploma.

Assim, a celeuma posta a desate atrai para si a imperiosa 

observância dos preceitos da legislação consumerista, a evitar-se, dessa feita, a 

eclosão de desequilíbrio em desabono do autor, porquanto manifesta a sua 

condição de vulnerabilidade.

O art. 14 daquela codificação apregoa, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Depreende-se, da leitura ao excerto normativo supra, que as 

relações jurídicas regidas pelo CDC norteiam-se à luz do regime da 

responsabilidade civil objetiva, na medida em que a configuração do dever 

reparatório, em casos tais, prescinde da comprovação do elemento subjetivo na 
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conduta do fornecedor.

Por conseguinte, à caracterização da obrigação indenizatória, 

estando devidamente evidenciada a falha na prestação do serviço, basta a 

demonstração de existência de dano e de nexo de causalidade entre este e a 

conduta do agente. 

Satisfeitos tais pressupostos, arcará o fornecedor com os infortúnios 

de qualquer ordem ocasionados em prejuízo do consumidor, frisa-se, 

independentemente de culpa.

No caso em tela, a demandada respalda a legitimidade do ato 

restritivo na existência de "regular relação comercial entre as partes, mediante a 

formalização de adesão ao cartão de crédito do tipo Shell Santander". Afirma, 

ainda, que se trata de "de um cartão fruto de uma parceria entre Shell/Esso e os 

postos de combustível participantes [...], disponível para venda somente com a 

marca Shell na bandeira Mastercard" (fl. 37 da contestação).

Ora, a considerar os elementos probatórios carreados aos autos, 

vislumbra-se, de fato, a apontada suposta contratação dos serviços de crédito 

oferecidos pela demandada, aparentemente realizada à iniciativa do autor, 

porquanto consignados seu nome e CPF nas faturas de fls. 54 e 58.

No entanto, em detida análise à reportada documentação, observa-

se constar, como destinatária das faturas, residência situada na cidade de 

Brasília, localidade esta que certamente não condiz com o endereço domiciliar 

fornecido pelo requerente à exordial – "Centro da cidade de Iporã do Oeste – 

SC" (fl. 1).

Insta salientar que não só afirmou o autor jamais haver fixado 

residência no Distrito Federal, como também se quedou inerte a requerida em 

impugnar/desconstituir essa alegação.

Não bastante, o acionante demonstrou a contento a existência de 

posto de gasolina sob a sua titularidade no município catarinense onde reside, 
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cuja bandeira, giza-se, corresponde a "PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A" (fl. 

75).

Sob essa ótica, substancial é a possibilidade de haver sido o 

postulante vítima de ato fraudulento, pois não parece razoável que tenha optado 

por manter operações comerciais intermediadas logo por sua concorrente e, 

ainda, em estado diverso daquele onde desempenha suas atividades como 

proprietário do posto de abastecimento.

Consoante bem ponderou a magistrada sentenciante,

[...] nesta sociedade cada vez mais conspurcada pela falta de senso ético 
e respeito às normas de convívio social, sejam elas jurídicas ou extrajurídicas, 
sujeitos de má-fé se fazem passar por pessoas diversas daquelas que 
realmente são, inclusive falsificando documentos, para, em nome delas, 
contraírem ilicitamente obrigações, causando-lhes sérios prejuízos (fl. 93).

Ademais, cumpria à demandada o encargo de comprovar que o 

endereço fornecido nas faturas está associado ao requerente, notadamente 

porque, diga-se, a este se faria inviável a colação de prova negativa.

Em tal cenário, mostra-se patente a desídia da empresa requerida 

ao deixar de verificar a idoneidade das informações e dos documentos 

apresentados pelo possível fraudador e, por consequência, levar a efeito a 

restrição creditícia em malefício do autor.

Logo, dúvidas não subsistem: a demandada não demonstrou a 

higidez da apontada tratativa e incorreu em evidente falha na prestação do 

serviço, a qual, por si só, gera o dever de indenizar, afigurando-se irrevelante a 

alegada ausência de culpa/dolo.

Em situação análoga, pronunciou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...] ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E 
EMISSÃO DE CÁRTULA REALIZADAS APÓS A PERDA REGISTRADA DE 
TODOS OS DOCUMENTOS DO AUTOR. ENDEREÇO INFORMADO NO 
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CADASTRO HIPOTETICAMENTE FEITO PELO FALSÁRIO PERANTE A 
APELANTE QUE DIVERGE DO MUNICÍPIO EM QUE RESIDE O 
REQUERENTE. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A OCORRÊNCIA DA 
FRAUDE DE TERCEIRO. [...] ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, BEM COMO 
DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ACOLHIMENTO. ÔNUS 
DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO NO 
CADASTRO [...] QUE LHE INCUMBIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A 
PROVA DE FATO NEGATIVO DO DEMANDANTE. CASA BANCÁRIA QUE 
SEQUER JUNTOU O CONTRATO DE ABERTURA DA CONTA CORRENTE. 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E DA TEORIA DO RISCO 
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE 
RESPONDEM OBJETIVAMENTE POR FRAUDES COMETIDAS POR 
TERCEIRO [...]. (AC n. 0600037-64.2014.8.24.0059, de São Carlos, Rel. Des. 
Carlos Roberto da Silva, j. 21-5-2018).

E a reparação dos danos originados da inscrição abusiva é garantia 

assegurada ao consumidor pela normativa regente, que prevê como direito 

básico "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos" (art. 6º, VI).

O Código Civil também preconiza que "haverá obrigação de reparar 

o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem" (art. 927, parágrafo único).

Isso posto, tem-se que a simples inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros de restrição de crédito configura ato ilícito indenizável, 

presumidos os danos morais sofridos, conforme sedimentado pela remansosa 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO   INTERNO.   AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. [...]  
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 
MORAIS PRESUMIDOS. [...].

[...]
2.  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. Precedentes. [...]  (AgInt no AREsp/SP n. 1026841, Quarta 
Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe de 19-10-2017). 
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RECURSO  ESPECIAL.  DANO  MORAL.  CADASTRO  DE 
INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  
INDENIZAÇÃO. [...].

1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro 
de  inadimplentes  acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o 
dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, 
cujos resultados são presumidos. Precedentes. [...] (REsp n. 1369039/RS, 
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 10-4-2017).

Nesse quadro, improsperáveis as assertivas lançadas no apelo, 

pois se faz dispensável a comprovação do abalo moral in re ipsa.

Inconteste a responsabilidade da ré, cabe a análise do pleito de 

readequação da verba indenizatória, comum a ambas as insurgências.

É sabido que inexistem parâmetros legais previamente definidos 

para a fixação do valor de indenização por danos morais, estando a estipulação 

do montante devido sujeita ao prudente arbítrio do julgador, cuja atuação há de 

ser balizada conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa toada, hão de ser considerados, para a acertada aferição do 

quantum indenizatório, elementos como a situação financeira do ofensor e a 

condição econômica do lesado – evitando-se, dessarte, o enriquecimento ilícito 

da vítima, vedado pelo nosso Direito.

Menciona a doutrina, ademais, que a natureza da reparação em 

pecúnia desdobra-se no binômio compensação para a vítima e punição para o 

agente. Ressai da ensinança de Carlos Roberto Gonçalves:

[...] a reparação pecuniária, tanto do dano patrimonial como do dano 
moral, tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. 
O caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano sofrerá 
um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta 
lesiva. Porém a finalidade precípua da indenização não é punir o responsável, 
mas recompor o patrimônio do lesado, no caso do dano material, e servir de 
compensação, na hipótese de dano moral. (Direito civil brasileiro: 
responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 4, p. 406).

Razoável será, portanto, o valor capaz de consubstanciar de um 
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lado o caráter pedagógico da verba, e, de outro – este ainda mais premente – a 

sua índole ressarcitória.

 Subsumidas tais reflexões para o caso sub judice, é de se concluir 

pela majoração do importe arbitrado pelo juízo de primeira instância para o valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), haja vista que suficiente não só para cumprir 

o desiderato de reprimenda à responsável pelo ato ilícito, como também para 

garantir coerente compensação ao autor pelos abalos experimentados.

Uma vez majorado nesta instância o valor da indenização anímica, 

registra-se que a correção monetária passará a incidir a contar da data de 

publicação deste acórdão (Súmula n. 362 do STJ), mediante aplicação da Taxa 

Selic, que também contempla os juros de mora.

Atinente aos encargos moratórios, porquanto ausente informação a 

respeito de quando se sucedeu a inscrição, estes deverão incidir desde a data da 

primeira pesquisa ao cadastro de inadimplência, realizada em 15-7-2014 (fl. 16), 

computados em 1% (um por cento) ao mês até a publicação deste acórdão, 

quando passará a incidir com exclusividade a taxa Selic.

Por fim, a considerar que a sentença foi prolatada sob a égide do 

atual Código de Processo Civil, mostra-se necessária a fixação de honorários 

advocatícios em esfera recursal. 

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC que, ao julgar recurso, deverá o 

Tribunal majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, sempre em 

atenção ao trabalho adicional realizado pelo causídico vitorioso na instância 

superior. 

No caso, em atenção ao parcial provimento do recurso da 

requerente para majorar o patamar indenizatório, os honorários fixados na 

origem devem ser acrescidos de 5% (cinco por cento). Desse modo, faz jus o 

causídico que assiste o autor ao montante equivalente a 15% (quinze por cento) 

do valor da condenação.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da parte ré, e dá-se 

parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar a verba indenizatória 

para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), readequados os consectários legais nos 

moldes supra, e arbitrados honorários recursais em 5% (cinco por cento).


		2018-06-20T17:52:59+0000
	Not specified




