
                              
Apelação Cível n. 0303259-94.2015.8.24.0054, de Rio do Sul
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE 
DADOS FRAUDULENTOS POR TERCEIROS. 
NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA RÉ CESSIONÁRIA DO 
CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO MORAL 
EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA, NÃO 
OBSTANTE OUTRA INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA DA CEF. 
ADEQUAÇÃO AO ATUAL PADRÃO DA CÂMARA EM 
CASOS SIMILARES. R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO 
AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0303259-94.2015.8.24.0054, da comarca de Rio do Sul (2ª Vara Cível) em que 
são Aptes/Apdos  João Maria Ferreira e Renova Companhia Securitizadora de 
Créditos Financeiros S/A:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso da ré e dar provimento ao recurso do autor, a fim de 
majorar o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com 
correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, fixando-se 
honorários advocatícios sucumbenciais recursais, devidos pela ré ao patrono do 
autor, em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, cumuláveis aos 
fixados na origem. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Fernando Carioni, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Saul Steil.
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Florianópolis, 19 de junho de 2018.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
RELATORA
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RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano 

moral e pedido de tutela antecipada proposta por João Maria Ferreira contra 

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, em decorrência 

da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Processado o feito, sobreveio sentença que deu pela procedência 

dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para confirmar a 
antecipação de tutela, declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao 
pagamento, em favor do autor, de indenização por danos morais, quantificada 
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 
desta data (v. Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros de mora, de 1% (um 
por cento) ao mês, a contar do evento danoso (v. Súmula nº 54 do STJ). Arcará 
a ré, ainda, com as despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo 
autor (art. 85, § 2º do NCPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se (fls. 111-117).

Irresignada com a prestação jurisdicional, apela a ré alegando, 

preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que não foi apreciado o pedido de 

expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal apresentasse os 

documentos que geraram a dívida cobrada, objeto da cessão de crédito. No 

mérito, assevera que não ficou configurado prejuízo ao autor. Repisa a ausência 

de ato ilícito e o regular exercício, bem como a inexistência do nexo casal entre a 

inscrição e o alegado abalo sofrido. Por fim, pugna pela reforma integral da 

decisão ou, alternativamente, pela minoração do quantum indenizatório.

O autor, por sua vez, igualmente apresentou recurso de apelação, 

restringindo seu pleito para majorar o valor arbitrado e os honorários 

advocatícios.

Contrarrazoados os recursos, ascenderam os autos a este Tribunal.

Conclusos.
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VOTO

Sustenta preliminarmente a apelante que foi impedida de obter 

prova apta a demostrar suas alegações, qual seja, a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal para apresentar os documentos que originaram o débito, a 

fim de aferir sua existência e a legalidade da cobrança.

Razão não lhe assiste. Ora, nos termos do art. 396 do CPC/1973 

(art. 434 do CPC/2015), cabe à parte requerida, 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, aliás, tem-se os seguintes julgados desta Corte: 

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. 

[...]
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (AC n. 

0300529-48.2015.8.24.0010, Rel. Des. André Carvalho, j. em 25-1-2018).
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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 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). 

[...]
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS (AC n. 

2011.015135-6, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. em 4-4-2013).

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, tem-se que João Maria Ferreira alega que a 

inscrição de seu nome é indevida, porquanto deu-se em razão de um débito 

contraído com a Caixa Econômica Federal mediante fraude de terceiro, o que, 

segundo ele, já foi reconhecido nos autos n. 5000786-45.2013.4.04.7213, 

transitado em julgado no ano de 2013, que tramitou perante a Justiça Federal 

(fls. 21-33). 

Visando escusar-se do dever de indenizar, alega a instituição 

financeira requerida que agiu em exercício regular de direito e, alternativamente, 
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pugna pela redução do quantum indenizatório. 

Ocorre que, naqueles autos, a instituição financeira cedente do 

suposto direito de crédito à ora requerida, foi condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais ante o reconhecimento da inexistência do débito 

que ocasionou a inscrição do nome do autor nos cadastro de proteção ao crédito.

Portanto, contrariamente do que alega a requerida, não ficou 

caracterizado nenhum inadimplemento, sendo inadmissível nova cobrança e/ou 

inscrição relativa a valores reconhecidamente inexistentes e decorrentes de 

contratos firmados fraudulentamente por terceiros. 

Desse modo, a inscrição operada pela instituição ré (fl. 18) 

caracteriza ato ilícito, causa abalo moral presumido e gera o dever de indenizar, 

ex vi:

Configura dano moral tanto a inscrição como a manutenção do nome do 
suposto devedor nos bancos de dados dos órgãos controladores do crédito 
quando não houver dívida, independentemente de comprovação do prejuízo 
material sofrido pela pessoa indigitada ou da prova objetiva de abalo à sua 
honra e à sua reputação, porque presumidas as consequências danosas 
resultantes de tais fatos (AC n. 2004.010104-0, Rel. Des. Luiz Carlos 
Freyesleben).

Outrossim, evidente o nexo de causalidade, pois a inscrição 

indevida foi o mote do abalo sofrido. A respeito, Pablo Stolze Gagliano leciona:

A existência de tais serviços de proteção ao crédito, por si só, não deve 
ser considerada uma prática abusiva, mas sim o exercício regular de um direito. 
Todavia, até mesmo pelas conseqüências de tal inscrição esta deve ser 
realizada com 'cuidados de ourives', de forma a evitar uma lesão aos direitos do 
consumidor, caso ela ocorra de forma indevida, seja pela efetiva satisfação do 
débito, seja pela sua eventual discussão judicial ou outro motivo relevante. A 
inobservância de cautelas poderá, portanto, ensejar a responsabilização civil de 
todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, do ato que ensejou a 
negativação indevida do consumidor (in Novo Curso de Direito Civil. vol. 3. São 
Paulo: Saraiva, pp. 309/310).

Portanto, entende-se por satisfeitos os pressupostos que autorizam 

a condenação da ré. 
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Vencido o ponto, volto-me ao exame do quantum indenizatório, 

sobre o qual o autor postula majoração e a ré sua redução. 

A sentença fixou o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Em matéria de danos morais, a lei civil não fornece critérios específicos 

para a sua fixação. Por isso a jurisprudência tem optado por confiar ao prudente 

arbítrio do magistrado a missão de estipular um valor para amenizar a dor alheia. 

Nesse passo, o quantum indenizatório tem sido fixado de acordo com as 

peculiaridades de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo: o dolo ou o 

grau de culpa daquele que causou o dano; as condições pessoais e econômicas 

das partes envolvidas; a intensidade do sofrimento psicológico gerado; a 

finalidade admonitória da sanção, para que a prática do ato ilícito não se repita; e 

o bom senso, para que a indenização não seja extremamente gravosa, a ponto 

de gerar um enriquecimento sem causa ao ofendido, nem irrisória, que não 

chegue a lhe propiciar uma compensação para minimizar os efeitos da violação 

ao bem jurídico. 

Há muito já pontificou o Superior Tribunal de Justiça: 

DANO MORAL. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR. 
CONDENAÇÃO ANTERIOR, EM QUANTIA MENOR. Na fixação do valor da 
condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais 
como nível cultural do causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor 
e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da 
ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 
comunidade em que vive a vítima. (REsp 355392 / RJ, rel. Min. Castro Filho, 
j.26.3.2002) 

Considerando os critérios acima expostos, tem-se que o valor fixado 

a título de ressarcimento (R$ 10.000,00) deve ser majorado nesse caso. Destaca-

se nesse sentido tanto a repercussão do dano advindo da negligência da ré – 

que inscreveu o autor em cadastro de restrição ao crédito diante de dívida 

inexistente, reconhecida, inclusive, judicialmente – quanto à capacidade 

econômica da ré, uma instituição financeira. Além disso, o importe arbitrado não 
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está totalmente em sintonia com o quantum fixado em situações similares 

julgadas por esta Terceira Câmara de Direito Civil (ex vi Apelação Cível n. 

2013.084474-9, de minha relatoria). 

Destarte, impõe-se a majoração do montante indenizatório para o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), importe mais consentâneo com o atual 

padrão da Câmara e que serve a reprimir o ilícito e compensar o lesado pelo 

abalo sofrido, respeitados aqui os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

A correção monetária deve incidir a partir desta data, diante da 

alteração do valor indenizatório, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, e os juros 

de mora contam-se da data do evento danoso, qual seja, da inscrição indevida, 

nos moldes da Súmula n. 54 do STJ. 

Por fim, reporta-se aos honorários advocatícios. 

A verba foi arbitrada na sentença em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação. Dispõe assim o CPC/2015: 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor. 

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou 
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 

[...] 
§ 11 O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, 
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao 
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a 
fase de conhecimento. 

A intenção do legislador para tal disciplina legal, conforme emerge 

no mundo jurídico, transparece ser a de evitar recursos abusivos e infundados, 

bem como resguardar ao advogado justa remuneração pelo trabalho adicional 

expendido na esfera recursal, já que sua existência não pode ser prevista 

antecipadamente pelo juízo de primeira instância no momento da prolatação da 
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sentença (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. in Código de 

processo civil comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 479). 

É o que entendem os Tribunais Superiores: 

"O § 11 do art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem dupla 
funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho 
adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões 
condenatórias antecedentes." (STJ - AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, j. 23.6.2016). 

Aplica-se aqui, portanto, a regra da sucumbência recursal.

In casu, sucumbindo a ré diante do recurso interposto e 

considerando a atuação do advogado da parte contrária em contrarrazões e em 

apelação provida, impõe-se a condenação da ré a pagar ao patrono do autor, a 

título de honorários sucumbenciais recursais, 3% (três por cento) sobre o valor 

da condenação, cumuláveis aos fixados na origem. 

Assim, por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da 

empresa ré e dá-se provimento ao recurso do autor para majorar a indenização 

por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção 

monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso, aplicando-se os honorários 

advocatícios sucumbenciais recursais conforme a fundamentação.
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