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APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 
DEMANDADA RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO. 
LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. 
PREFACIAIS RECHAÇADAS. 

ENDOSSO-MANDATO.  EXERCÍCIO REGULAR DAS 
ATRIBUIÇÕES DE MANDATÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. 
TÍTULO INSCRITO NÃO CARREADO AOS AUTOS. 
RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AUTORA E SUPOSTA 
TERCEIRA EMITENTE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. 
DÉBITO INEXISTENTE. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DEVER DE 
REPARAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. 
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0303665-16.2016.8.24.0011, da comarca de Brusque Vara Cível em que é 
Apelante Opinião S/A e Apelado CTG Malhas Ltda.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 22 de maio de 2018, o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves e a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Cláudia Lambert de Faria.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargador Ricardo Fontes
Presidente e Relator
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RELATÓRIO

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

Trata-se de ação em que a parte autora pretende a tutela jurisdicional 
objetivando a desconstituição do débito, o cancelamento definitivo de 
negativação e a reparação pelo abalo de crédito correlato, sob o argumento de 
ausência de relação comercial que dê azo aos valores cobrados.

Citada, a parte requerida apresentou defesa em forma de contestação, 
ocasião em que arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, a falta de 
litisconsorte necessário, e a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, aduziu 
a respeito da livre circulação dos títulos de crédito, e da inexistência de dano 
moral, ante a inexistência de apontamento de título para protesto, em face da 
liminar conferida pelo juízo.

Houve réplica.

Na sequência, o Magistrado a quo julgou a controvérsia, em 

decisão (fls. 136-142) que contou com a seguinte parte dispositiva:

Do exposto, resolvo o mérito julgando procedentes os pedidos deduzidos 
na petição inicial (art. 487, I, do CPC), para: a) desconstituir o débito 
questionado em juízo; b) confirmar a decisão antecipatória que deferiu a 
exclusão da restrição ao crédito [...]; e c) condenar a acionada ao pagamento 
de reparação por danos morais em favor da parte ativa, fixada em R$ 
10.000,00, devidamente corrigida pelos índices divulgados pela CGJ/SC, desde 
o seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros 
moratórios à razão de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º do CTN), a 
contar da data da disponibilização do registro negativador, da Súmula 54 do 
STJ.

Condeno a parte passiva ao pagamento das despesas processuais 
pendentes, conforme arts. 86 e 87 do CPC.

Está igualmente obrigada a indenizar as despesas adiantadas no curso do 
processo pelo(s) vencedor(es), conforme art. 82, § 2º, do CPC.

Fixo os honorários sucumbenciais devidos pela parte antes referida ao(s) 
advogado(s) litigantes(s) vencedor(es) no percentual de 10% sobre o valor da 
condenação (acrescido dos encargos moratórios), conforme art. 85 do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 155-176), 

no qual alega, preliminarmente: a) cerceamento de defesa, porquanto o 

magistrado não analisou a documentação acostada pela requerida com o fito de 

demonstrar que recebera, via endosso mandato, os títulos objetos das 
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inscrições; b) a ilegitimidade passiva, pois, à obediência da Súmula n. 476 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), o endossatário responde por protestos 

indevidos somente se extrapolar os poderes de mandatário, o que não se reflete 

no caso concreto; e c) em esfera sucessiva, a necessidade de reconhecimento 

do litisconsórcio passivo necessário entre a apelante, a empresa credora do valor 

inscrito – a qual detém a posse dos títulos –, e o Fundo de Investimentos com o 

qual esta última negociara.

No mérito, sustenta, em síntese, que: a) "não foi notificada para se 

abster de realizar a cobrança [...], de modo que o exercício de seus poderes 

enquanto mandatária foi devidamente realizado" (fl. 171); b) há de ser afastada a 

condenação anímica, pois não praticou ato ilícito algum; e c) sucessivamente, faz-

se devida a minoração do valor indenizatório, porquanto não condizente com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas às fls. 182-185.

Após, ascenderam os autos a esta Corte.
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VOTO

Tocante às teses preliminares de cerceamento de defesa e 

ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que os fundamentos a elas correlatos 

se confundem, necessário dirimir tais questões conjuntamente.

Adianta-se, desde já, não assistir razão à apelante.

O magistrado de origem sustentou o afastamento da ilegitimidade 

passiva com respaldo na teoria da asserção. Colhe-se da doutrina de Haroldo 

Lourenço, em alusão a Luiz Guilherme Marioni, o seguinte:

Para esta teoria, a análise das condições da ação não deve ser feita com 
instrução probatória, isto é, o juiz não deve paralisar o processo para produzir 
prova para verificar se as condições da ação estão presentes, de modo que 
esta verificação deve ser feita apenas à luz do que foi afirmado junto da inicial. 
O que importa é a afirmação do autor, e não a sua correspondência com a 
realidade, pois isso já seria um problema de mérito. (Novas Linhas do 
Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, p. 212).

Considerados tais aspectos, entende-se que a apreciação inerente 

à legitimidade passiva perfaz tão só análise preliminar quanto a uma das 

condições indispensáveis ao prosseguimento da ação (art. 485, VI, do CPC), de 

maneira que não se admitem maiores digressões que possam implicar o 

exaurimento do mérito já na via prefacial.

Nesse passo, assimiladas como verdadeiras, ainda que de uma 

análise perfunctória e abstrata, as alegações autorais, bem como constatada, 

prima facie, a pertinência subjetiva entre a parte que figura como demandada e o 

contexto fático-jurídico delineado à exordial, não há se falar em ilegitimidade 

daquela para compor a relação processual estabelecida na lide.

E é precisamente esse o contexto delineado na hipótese vertente.

Isso porque eventuais ponderações quanto à [in]existência de 

endosso-mandato a justificar, em princípio, o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva em benefício da requerida, tocam necessariamente o mérito da 
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demanda.

In casu, retira-se da proemial que a requerente jamais firmara 

relação contratual com a acionada e, conforme bem salientou o juízo singular, 

ausentam-se, da documentação arrostada à exordial, elementos indicativos de 

que a requerida atuara simplesmente como mandatária ao efetuar o registro 

desabonador.

Em tal contexto, não obstante os documentos carreados à 

contestação pudessem dar conta de demonstrar o alegado endosso-mandato, a 

respectiva apreciação, logo em juízo de admissibilidade, importaria em inevitável 

adiantamento do mérito, sendo que a via preliminar não se presta para esse 

desiderato.

Logo, com supedâneo na teoria da asserção, dúvidas não 

remanescem quanto à conformidade subjetiva verificada entre os fatos narrados 

pela autora, e a empresa em cujo desfavor o litígio foi instaurado, razão por que 

escorreita a sentença ao reputar pela legitimidade da requerida em integrar o 

polo passivo da lide. A propósito:

[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – TEORIA DA ASSERÇÃO – 
EMPRESA QUE EFETUAVA PAGAMENTOS EM NOME DE OUTRA – PARTE 
LEGÍTIMA

   "A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a 
presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações 
deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória" 
(AgRg no AREsp n. 741229, Min. Marco Aurélio Bellizze). [...] (TJSC, AC n. 
0004456-82.2013.8.24.0037, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 17-4-2018).

À vista das ponderações assim tecidas, também não se vislumbra o 

apontado cerceamento de defesa, motivo pelo qual se mantêm afastadas ambas 

as defesas prefaciais.

Concernente à necessidade de formação do litisconsórcio passivo 

necessário, a tese preambular também não merece vingar. Segundo bem 

pontuou o julgador a quo, "não há qualquer evidência de que a dívida cobrada é, 
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de fato, oriunda de títulos emitidos por terceiros. Até porque sequer o título foi 

apresentado" (fl. 138).

Isso posto, ultrapassadas as assertivas preliminares, passa-se ao 

exame do mérito da controvérsia. 

A defesa recursal respalda-se, em linhas gerais, na existência de 

endosso-mandato supostamente conferido à requerida por terceira empresa 

alheia à demanda, de maneira que a recorrente agiu "no exercício de um direito 

ao efetuar a cobrança do título, quando investida na qualidade de mandatária" (fl. 

171).

Todavia, tais alegações não estão devidamente amparadas pelas 

provas amealhadas à peça contestatória.

Retira-se dos autos, com efeito, "termo de adesão ao contrato de 

promessa de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças" (fls. 

101-112), de onde se pode presumir pela transmissão de direitos de cobrança 

pela sociedade "Companhia Têxtil Pé de Serra" ao Fundo de Investimentos, do 

qual a requerida é mandatária (fl. 117).

No entanto, a despeito da inconteste existência de endosso-

mandato estabelecido entre a demandada e a referida instituição financeira, essa 

relação negocial mostra-se absolutamente estranha à autora e à inscrição 

discutida no feito.

Isso porque, uma vez ausente nos autos o título ensejador da 

restrição creditícia, inviável pressupor que a negativação se originara de dívida 

contraída perante a sociedade "Companhia Têxtil Pé de Serra", notadamente 

porque falecem os autos até mesmo de comprovação da relação negocial 

supostamente encetada entre a autora e a referida empresa.

Forçoso salientar que, à luz do art. 373, II, do CPC, cumpre à parte 

ré o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

invocado à inicial.
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No caso em tela, tal prescrição assume contornos de ainda maior 

preponderância: não se mostra razoável impor à autora a incumbência de 

demonstrar a existência de relação contratual que, em tese, inexistia ao tempo 

da restrição, porquanto é inviável a colação de prova negativa.

Desse modo, o encargo de comprovar a higidez da apontada 

tratativa – a cuja demonstração se faria suficiente a mera apresentação do título 

inscrito – competia à recorrente, ônus do qual esta deixou de se desincumbir a 

contento.

Sob essa ótica, o endosso-mandato evidenciado nos autos não 

pode ser oposto à requerente como causa excludente da responsabilidade da 

acionada perante os eventos danosos narrados no feito.

Por conseguinte, uma vez assentada em débito inexistente, reputa-

se ilegítima a inscrição levada a efeito pela recorrente, razão por que se revela 

patente o seu dever de indenizar.

E a reparação dos danos originados da inscrição indevida é 

garantia assegurada ao lesado pelo Código Civil, que, em seu art. 927, caput, 

preconiza: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.".

Para a configuração do dever de indenizar, a doutrina pátria 

menciona a necessidade de satisfação de certos requisitos, quais sejam: a) o ato 

ilícito causado pelo agente; b) a ocorrência de dano patrimonial ou moral; e c) a 

incidência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

No caso em liça, desvelou-se incontroversa a abusividade da 

restrição levada a efeito pela requerida, que, por si só, caracteriza ato ilícito 

indenizável, presumidos os danos morais sofridos, conforme sedimentado pela 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano  
moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de   
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inadimplentes   ou   protesto  indevido,  prescinde  de  prova, configurando-se  
in  re  ipsa,  visto  que  é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (REsp 
n. 1707577/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19-12-2017).

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 n. 858040/SC, Quarta Turma, 
Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 9-5-2017).

Nesse quadro, improsperáveis as assertivas lançadas no apelo, 

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

Não é demais acrescentar que a Corte Superior, por intermédio da 

edição da Súmula n. 227, sedimentou o entendimento de que mesmo "a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral".

Assim, inconteste o cabimento da indenização anímica, cabe a 

análise do pleito de readequação da verba reparatória.

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 ordenamento jurídico pátrio. 

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, 
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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 

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 manutenção do importe arbitrado pelo juízo de primeira instância – R$ 

10.000,00 (dez 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 à autora pelos abalos experimentados.

Não bastante, a quantia estabelecida sentencialmente guarda 

sintonia com julgados emanados deste Órgão Fracionário em situações 

semelhantes, a exemplo da AC n. 0303677-32.2015.8.24.0054, da lavra do Des. 

Henry Petry Junior, j. em 21-11-2017.

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

atual Código de Processo Civil, mostra-se imperiosa 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. É defeso à Corte, porém, no cômputo geral da fixação da verba, 

ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido dispositivo para a 

fase de conhecimento.

In casu, em atenção ao labor desempenhado na elaboração das 

contrarrazões, cujos argumentos lançados contribuíram para a rejeição integral 

do apelo, os honorários fixados na origem devem ser majorados em 5% (cinco 

por cento). Desse modo, faz jus o causídico que assiste a autora 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, majorados, em 

esfera recursal, os honorários advocatícios em favor do patrono da autora para 

15% (quinze por cento) do valor da condenação.
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