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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE 
CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ.  
CADASTRO DO SISBACEN. POSSIBILIDADE DE 
CONSULTA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ÓRGÃO 
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 
REGULARIDADE DO APONTAMENTO NEGATIVO. 
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DO DÉBITO OU 
DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR. ÔNUS DA RÉ. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO E 
DE MAJORAÇÃO PELA RÉ E PELO AUTOR, 
RESPECTIVAMENTE. VALOR FIXADO ABAIXO DOS 
PARÂMETROS DA CÂMARA. AUMENTO CABÍVEL. 
OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO 
CONCRETO. INCONFORMISMO QUANTO AO TERMO 
INICIAL DOS JUROS DE MORA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA 
DATA DA DECISÃO. RECHAÇO. MANUTENÇÃO DO 
TERMO INICIAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU - DATA DO 
EVENTO DANOSO. ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS 
CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ E PROVIDO O 
ADESIVO DO AUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301653-67.2015.8.24.0042, da comarca de Maravilha (1ª Vara), em que é 
apelante e recorrida adesiva Luizacred S/A Sociedade de Crédito Financiamento 
e Investimento, e apelado e recorrente adesivo Gilmar Stieler:

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
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conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo da ré e dar provimento ao 
recurso adesivo do autor. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 22 de maio de 2018, foi presidido 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes, com voto, e dele 
participou a Excelentíssima Senhora Desembargadora Cláudia Lambert de Faria.

Florianópolis, 29 de maio de 2018.

Jairo Fernandes Gonçalves
RELATOR
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RELATÓRIO

Gilmar Stieler ajuizou, na comarca de Maravilha, Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, registrada com o n. 

0301653-67.2015.8.24.0042, contra Luizacred S/A Sociedade de Crédito 

Financiamento e Investimento, na qual alegou, em linhas gerais, que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito por solicitação da ré, com quem 

jamais possuiu qualquer débito. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, 

para que fosse dado baixa na negativação e, ao final, a condenação da 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi deferida (fls. 22-24) e o feito foi contestado 

(fls. 50-57).

Sobreveio a sentença (fls. 157-162) que julgou procedente o pedido 

e condenou a demandada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de 

indenização por danos morais.

Luizacred S/A Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento, 

inconformada, interpôs recurso de Apelação Cível (fls. 169-179), no qual 

sustentou a inexistência de ato ilícito, pois o Sistema de Informações de Crédito 

do Banco Central não seria órgão restritivo de crédito, por ausência de 

publicidade. Asseverou, ainda, que não há danos morais a serem indenizados e 

postulou o afastamento ou a minoração da verba compensatória. Por fim, 

requereu que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Gilmar Stieler  interpôs recurso adesivo (fls. 189-192), postulando a 

majoração da verba indenizatória.

As partes foram intimadas e apresentaram contrarrazões (fls. 

185-188 e 198-202), em que o autor arguiu preliminar de intempestividade do 

apelo da ré e, no mérito, pugnaram, cada qual, pelo desprovimento do reclamo 

da parte contrária.

Logo após, os autos foram remetidos a esta superior instância.
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Este é o relatório.
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VOTO

Inicialmente, afasta-se a prefacial de intempestividade do reclamo 

da ré, arguida pelo autor em contrarrazões, uma vez que está baseada em 

certidão equivocada de decurso de prazo (fls. 8-9 dos autos dos embargos de 

declaração em apenso), que considerou o prazo de 10 dias, quando é cediço que 

o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias (art. 1003, § 5º, 

do CPC/2015).

Assim, tendo sido publicada a decisão que rejeitou os embargos de 

declaração em 26-1-2018 (fl. 8), o prazo para inteposição do apelo iniciou dia 

29-1-2018 e encerrou dia 20-2-2018, sendo que o reclamo foi interposto dia 

12-2-2018 (fl. 169), dentro do prazo.

Afasta-se, portanto, a preliminar.

No mais, os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e 

extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.

No mérito, a ré/apelante alega que o Sistema de Informações de 

Crédito do Banco Central não seria órgão restritivo de crédito, por ausência de 

publicidade do cadastro. Todavia, já decidiu esta Corte que: "o Sistema de 

Informações de Créditos (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil e 

regulamentado pela Resolução nº 3.658, é cadastro que possui viés de restrição 

ao crédito, já que disponível para consultas privadas" (Apelação Cível n. 

2014.089488-8, de Braço do Norte, rel. Des. Sebastião César Evangelista, 

julgada em 7-5-2015, grifou-se).

Veja-se, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
ANOTAÇÃO INDEVIDA JUNTO AO CADASTRO DO SISBACEN, SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PROVA 
DA BAIXA DE PENDÊNCIA, RELATIVA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO, 
QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADASTRO RESTRITIVO DE 
CRÉDITO. DANO MORAL QUE SE PRESUME. RECURSO PROVIDO. O 
Sistema de Informações de Créditos (SCR), mantido pelo Banco Central do 
Brasil e regulamentado pela Resolução nº 3.658, é cadastro que possui viés de 
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restrição ao crédito, já que disponível para consultas privadas. As instituições 
financeiras, por determinação emanada do Banco Central (corresponsável 
solidário), registram as informações relativas a operações de crédito junto ao 
SCR, sendo-lhes atribuída a responsabilidade pelas inclusões, correções e 
exclusões de pendências relacionadas aos contratos de financiamento 
realizados com seus clientes. Caracterizada a omissão da instituição financeira 
quanto ao dever de anotar a quitação de contrato de financiamento junto ao 
SCR, em relação ao qual havia parcelas pendentes - e que assim 
permaneceram no sistema, mesmo após o adimplemento -, presumíveis os 
prejuízos daí decorrentes, suportados pelo consumidor, em razão do abalo de 
crédito, de modo a configurar-se o dano moral, já sem razão jurídica (Apelação 
Cível n. 2014.089488-8, de Braço do Norte, rel. Des. Domingos Paludo, julgada 
em 7-5-2015). 

Do corpo deste último acórdão extrai-se:

O cadastro a que se faz alusão nestes autos, denominado Sistema de 
Informações de Créditos (SCR), é mantido pelo Banco Central do Brasil e foi 
regulamentado pela Resolução nº 3.658, de 17 de dezembro de 2008, tendo 
sido instituído em substituição ao sistema Central de Risco de Crédito (CRC), 
que datava do ano 2000. Tem por principais finalidades: i) prover informações 
ao BACEN para "fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as 
instituições mencionadas no art. 4º" (art. 2º, inc. I); ii) propiciar o intercâmbio de 
informações entre as instituições, mencionadas no art. 4º - rol em que se inclui 
a apelada BV Financeira -, sobre o "montante de débitos e de responsabilidades 
de clientes em operações de crédito" (art. 2º, inc. II).

O art. 4º da Resolução nº 3.658, por sua vez, congrega rol extenso de 
instituições, que atuam junto ao Sistema Financeiro e têm o DEVER de remeter 
ao Banco Central do Brasil informações sobre as operações de crédito 
realizadas com seus clientes, operações estas que estão discriminadas no art. 
3º da regulamentação:

Art. 3º São considerados operações de crédito, para fins de registro no 
SCR, os seguintes débitos e responsabilidades: 

I - empréstimos e financiamentos; 
II - adiantamentos; 
III - operações de arrendamento mercantil; 
IV - coobrigações e garantias prestadas; 
V - compromissos de crédito não-canceláveis incondicional e 

unilateralmente pelas instituições mencionadas no art. 4º; 
VI - operações baixadas como prejuízo e créditos contratados com 

recursos a liberar;
VII - demais operações que impliquem risco de crédito, inclusive aquelas 

que tenham sido objeto de negociação com retenção substancial de riscos e de 
benefícios ou de controle, de acordo com a Resolução nº 3.533, de 31 de 
janeiro de 2008. 

E o art. 9º dá conta de que é responsabilidade das instituições financeiras 
proceder às inclusões e exclusões de informações do SCR, como também ali 
registrar as medidas judiciais e manifestações de discordância apresentadas 
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pelos contratantes.
Já o artigo 10, alínea "b", da mesma Resolução, prevê a possibilidade de 

consulta às informações do sistema:
Art. 10. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2º, o Banco Central do 

Brasil e as instituições referidas no art. 4º devem divulgar, em suas 
dependências, em local visível e de fácil acesso, e por meio de suas páginas na 
rede mundial de computadores (internet), informações sobre o SCR, em 
linguagem de fácil compreensão, que contemplem pelo menos os seguintes 
aspectos: 

(...)
b) forma de consulta às informações do sistema; 

Assim, ao contrário do que afirma a ré/apelante, o cadastro do 

Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil é 

disponível para consultas por parte de instituições financeiras, de modo que 

possui caráter de restrição ao crédito, como se verificou no caso presente, em 

que o autor relatou ter-lhe sido negado servir de fiador em empréstimo bancário 

junto a instituição financeira (Banco SICOOB, fl. 1), em razão da negativação 

existente junto ao SISBACEN.

Ressalte-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a 

legalidade do débito que originou a anotação do nome do autor no cadastro 

restritivo de crédito, tampouco demonstrou a inadimplência sustentada. 

Logo, acertada a sentença ao declarar inexistente o débito levado à 

inscrição e condenar a ré ao ressarcimento dos danos causados.

Em suas razões, a instituição financeira apelante também 

argumenta a inexistência de dano moral na situação em análise. Contudo, a tese 

não merece grandes digressões, pois é pacífico o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça de que quando ocorre a inscrição indevida no rol de 

inadimplentes, o dano provém da simples anotação restritiva, pois ela própria 

possui o condão de lesar a honra, trazendo ao prejudicado angústias que 

merecem ser reparadas. 

É desnecessária, portanto, qualquer demonstração de que, em 

decorrência da inscrição, tenha o ofendido sofrido outros reflexos, como a 

negativa de crédito perante lojas ou instituições financeiras, por exemplo. Desse 
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modo, é inegável o abalo moral experimentado pela parte autora, ao ver seu 

nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por empresa com a qual não 

possui qualquer dívida. 

No tocante aos pleitos de minoração e majoração dos danos morais 

pela ré e pelo autor, respectivamente, tem-se que melhor sorte socorre ao 

demandante.

E isso porque, embora não se desconheça que os critérios para a 

fixação dos danos anímicos sejam bastante subjetivos, dependendo das 

circunstâncias do caso concreto, nas situações envolvendo inscrições realizadas 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, o objetivo da indenização não 

é apenas o de reconfortar o ofendido, mas também o de punir o ofensor, sem, 

contudo, causar enriquecimento indevido àquele, nem a ruína deste. 

Neste contexto, entende-se que o reclamo adesivo do autor deve 

ser acolhido, pois a quantia indenizatória arbitrada em primeiro grau (R$ 

15.000,00, fl. 161) mostra-se insuficiente, considerando o valor das 

compensações financeiras fixadas por esta Câmara em situações análogas 

(Apelação n. 0301013-59.2014.8.24.0055, de Rio Negrinho, rel. Des. Henry Petry 

Júnior, julgada em 13-6-2016; Apelação Cível n. 2015.000693-6, de Barra Velha, 

rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, julgada em 8-10-2015; Apelação Cível n. 

2014.090683-9, de Joinville, deste Relator, julgada em 26-2-2015, entre outros).

Portanto, majora-se a indenização para R$ 20.000,00, valor que 

está dentro dos parâmetros reiteradamente firmados por esta Câmara. Salienta-

se que o novo valor arbitrado deverá ser acrescido de juros moratórios na forma 

da sentença e, após a publicação deste Acórdão, exclusivamente da Taxa Selic, 

também em atenção ao entendimento desta Câmara (Apelação Cível n. 

2014.082870-0, rel. Des. Henry Petry Júnior, julgada em 26-2-2015).

Por fim, também é de ser rechaçada a insurgência da ré atinente à 

modificação do termo de fixação dos juros moratórios, uma vez que, consoante 

farto e tranquilo entendimento firmado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal 
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de Justiça, tal acréscimo deve incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do 

STJ). 

Nessa toada: Apelação Cível n. 2013.028889-3, rela. Desa. Soraya 

Nunes Lins, julgada em 20-2-2014; Apelação Cível n. 2013.064477-8, rel. Des. 

Gilberto Gomes de Oliveira, julgada em 20-2-2014; Apelação Cível n. 

2013.090488-7, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, julgada em 18-2-2014.

Ex positis, vota-se no sentido de conhecer dos recursos, negar 

provimento ao apelo da ré e dar provimento ao recurso adesivo do autor, nos 

termos do voto. Em atendimento ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 11, do Código 

de Processo Civil, majoram-se em 2% os honorários advocatícios fixados na 

origem.
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