
Agravo de Instrumento nº 4000386-26.2017.8.24.0000, da Capital
Relator: Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ORIUNDA 
DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTA 
CORRENTE DO AUTOR. TUTELA ANTECIPADA PELO 
TOGADO SINGULAR. AGRAVO DO BANCO RÉU.

AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A RELAÇÃO 
NEGOCIAL, VALIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO OU 
CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL PURO. 
MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL. 

Se a análise da ocorrência do ato ilícito ensejador de 
danos morais perpassa, com exclusividade, pela averiguação 
da existência ou não da relação jurídica afirmada na inicial, 
ainda que se trate de contrato de cunho bancário, a matéria 
tratada é de cunho eminentemente civil, haja vista que não 
haverá, em tal hipótese, discussão acerca da validade e dos 
requisitos de constituição do título cambiário, tampouco 
acerca dos elementos que compõe a relação comercial.

"As ações reparatórias ajuizadas em virtude de inscrição 
indevida do nome do consumidor no cadastro de 
inadimplentes cuja causa de pedir fulcra-se na inexistência 
de relação jurídica entre as partes - ou, ainda, na atuação 
fraudulenta perpetrada por terceiros - a competência para 
delas conhecer é das unidades jurisdicionais dotadas de 
atribuição na matéria civil, eis não se tratar de discussão 
afeta ao Direito Comercial" (CC nº 2014.089935-2, de 
Ibirama, rel. Des. Eládio Torret Rocha, julgado em 
18.03.2015).

AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
nº 4000386-26.2017.8.24.0000, da comarca da Capital 4ª Vara Cível em que é 
apelante Banco Santander Brasil S/A e apelado Itaú Seguros S.A.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, 
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determinar a redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Civil, nos 
termos do voto do relator. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Túlio Pinheiro, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Jaime Machado 
Júnior.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira
Relator



                                                         

3

Gabinete Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira 03

RELATÓRIO

Trata-se de agravo, por instrumento, interposto pelo banco 

demandado, Banco Santander Brasil S.A., da decisão, de lavra do Juízo de 

Direito da 4ª Vara Cível da comarca da Capital, que, nos autos da ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais 

proposta por Dalianzo Antônio Bertoncini, deferiu a tutela antecipada para 

determinar que o réu se abstenha de descontar qualquer valor da conta corrente 

do autor, na qual recebe proventos salariais, tendo em vista que as operações 

que ensejaram o débito foram supostamente praticadas por terceiros 

fraudadores.      

O banco demandado aponta a impossibilidade de cumprimento da 

liminar, tendo em vista que os descontos de juros, encargos e tarifas são 

gerados pela utilização do limite de cheque especial. Também defende o 

afastamento ou a redução das astreintes fixadas.

Pautou-se pelo provimento do agravo.

O efeito ativo não foi concedido (fls. 17/18).

Não foram ofertadas contrarrazões.  

É o relatório.
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VOTO

O agravo interposto pelo banco réu, da decisão que antecipou a 

tutela jurisdicional pleiteada pelo autor na origem, não pode ser conhecido por 

esta Terceira Câmara de Direito Comercial.

O Ato Regimental nº 41/2000, em seu art. 6º, inciso I, estabelece 

que é de competência das Câmaras de Direito Civil o exame dos recursos 

interpostos em ações de responsabilidade civil em decorrência de ato ilícito.

Já o Ato Regimental nº 57/2002, em seu art. 3º, dispõe que 

compete às Câmaras de Direito Comercial deste Tribunal de Justiça, com 

exclusividade, o julgamento das causas relacionadas com o Direito Bancário, o 

Direito Empresarial, o Direito Cambiário e o Direito Falimentar, bem como os 

recursos envolvendo questões processuais relativas às matérias mencionadas.

Em razão de haver certo grau de abstração nestas normas internas, 

em casos como o presente há reiterado dissenso entre as Câmaras de Direito 

Civil e Comercial deste Tribunal de Justiça.

Então, faz-se necessário analisar, para melhor exegese das 

normas, os precedentes levados ao Órgão Especial desta Corte em casos 

análogos.

Por exemplo, já se decidiu no âmbito desta Corte que matéria 

recursal vinculada à responsabilidade civil de instituição financeira em razão da 

inserção do nome do consumidor no rol de inadimplentes por dívida quitada não 

é afeta às Câmaras de Direito Comercial porque, ao passo que não envolve 

discussão sobre a relação comercial, a apuração do dever de indenizar, em 

casos tais, toca apenas o campo das obrigações - afeto, portanto, ao direito civil.

Note-se que, em casos tais, o fato de a inscrição indevida, por 

dívida quitada, ser precedida de protesto - daí, irregular - de algum título de 

crédito, a exemplo de duplicatas e cheques, não atrai a competência das 

Câmaras de Direito Comercial em detrimento das Câmaras de Direito Civil, haja 
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vista que, mesmo neste cenário, não se está a discutir acerca da validade e dos 

requisitos de constituição do título cambiário, tampouco a existência da relação 

comercial.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA 
EGRÉGIA QUINTA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE 
DUPLICATA JÁ QUITADA E INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NA 
SERASA. DISCUSSÃO QUE NÃO ABRANGE TEMAS DE DIREITO 
CAMBIÁRIO. EXEGESE DOS ATOS REGIMENTAIS NÚMEROS 41/2000 E 
57/2002. COMPETÊNCIA DA QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL 
(SUSCITADA).

Em observância ao Ato Regimental n. 41/2000, bem como às alterações 
introduzidas pelo Ato Regimental n. 57/2002, compete às Câmaras de Direito 
Civil julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas em ações visando 
exclusivamente à indenização por dano moral.

(TJSC. Órgão Especial. Conflito de Competência nº 2012.059206-7, de 
Indaial, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, julgado em 21.11.2012).

É que nestes casos discute-se apenas se o protesto é ou não 

indevido, assim como a inscrição no rol de maus pagadores daí decorrente, em 

razão da suposta quitação prévia da dívida pelo consumidor à instituição credora, 

ainda que, às margens de discussão direta entorno de título de crédito, se esteja 

diante de uma pactuação formal, a exemplo dos contratos de alienação fiduciária 

em garantia ou arrendamento mercantil - leasing.

É que, se o fundamento do dano moral for a quitação, o debate 

restringe-se à seara da responsabilidade civil, sem discussão de cláusula 

contratual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO NA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL PURO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL.  MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO 
CIVIL.  CONFLITO IMPROCEDENTE

'Matéria recursal vinculada à responsabilidade civil, consubstanciada em 
dano moral, é matéria afeta ao direito civil - direito das obrigações. A 
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competência para dela conhecer, em segunda instância, não é, em absoluto, de 
qualquer das Câmaras de Direito Comercial, por tratar-se de matéria estranha 
ao Direito Bancário, ao Direito Empresarial, ao Direito Cambiário ou ao Direito 
Falimentar' (Apelação cível n. 2005.008141-4, de Brusque.Relator: Des. Edson 
Ubaldo.J. 08/06/2006).

(TJSC. Órgão Especial. Conflito de Competência nº 2008.048276-3, de 
Lages, rel. Des. José Volpato de Souza, julgado em 30.10.2008).

Do inteiro teor deste acórdão extrai-se:

Do exame da inicial vê-se que o autor adquiriu um veículo e, para 
viabilizar este negócio, celebrou um contrato de alienação fiduciária em garantia 
com o Banco. Alega que, quitadas as parcelas do financiamento (cobradas por 
intermédio de duplicatas mercantis emitidas pelo credor), teve seu nome 
injustamente incluído na SERASA, após haver sido cobrado por obrigações já 
adimplidas. Requer, nessa seara, a procedência do pedido, "com a declaração 
de inexistência de débito" e "a condenação do réu ao pagamento de 
indenização por danos morais, a ser arbitrado por Vossa Excelência" (fls. 
07/08).

O relator originário, integrante da Quarta Câmara de Direito Comercial, 
Des. José Inacio Schaefer, declinou da competência por entender se tratar de 
ação de indenização por dano moral, matéria afeta ao direito civil.

Com razão afirmou que "a ação visa somente a indenização pela 
anotação indevida no rol de inadimplentes, sem qualquer discussão acerca do 
contrato celebrado pelas partes, restringindo o debate apenas na seara da 
responsabilidade civil" (fl. 200).

Com efeito, a declaração de inexistência de débito não está fundada, 
essencialmente, nas duplicatas mercantis, cuja validade não é, em momento 
algum, questionada. Estes títulos somente aportaram aos autos como prova do 
pagamento das obrigações pertinentes ao financiamento efetivado pelo contrato 
de alienação fiduciária em garantia, cujas cláusulas, de igual modo, também 
não são objeto dessa contenda judicial. Se trata, portanto, de dano moral puro, 
decorrente de indevida inscrição do autor/apelado no rol de devedores da 
SERASA, daí porque a lide não comporta qualquer incursão do Direito 
Cambiário, o que firmaria a competência da Câmara de Direito Comercial.

Tal entendimento não se altera mesmo se houver pedido sucessivo 

de liberação de gravame eventualmente existente sobre o bem quitado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (LIBERAÇÃO DE 
GRAVAME) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL INTEGRALMENTE QUITADO. FATO 
INCONTROVERSO. RESTRIÇÃO MANTIDA NO DETRAN. AUSÊNCIA DE 
DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPETÊNCIA 
DAS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL E NÃO DAS CÂMARAS DE DIREITO 
COMERCIAL CONFLITO IMPROCEDENTE. 

É das Câmaras de Direito Civil a competência para processar e julgar 
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recurso interposto contra sentença proferida em ação de declaratória de 
inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer (liberação de gravame) 
e indenização por danos morais, sobretudo porque, sendo incontroverso o fato 
de que houve pagamento integral de todas as parcelas do contrato de 
arrendamento mercantil, não há mais discussão sobre as cláusulas do contrato 
de financiamento, mas apenas sobre a obrigação/responsabilidade civil da 
instituição financeira de retirar, dos cadastros do DETRAN, a restrição que recai 
sobre o veículo.

(TJSC. Órgão Especial. Conflito de Competência nº 2015.020825-5, de 
Jaraguá do Sul, rel. Des. Jaime Ramos, julgado em 17.06.2015). 

Também se inserem exclusivamente no âmbito da competência das 

Câmaras de Direito Civil deste Tribunal "as ações reparatórias ajuizadas em 

virtude de inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes cuja causa de pedir fulcra-se na inexistência de relação jurídica 

entre as partes - ou, ainda, na atuação fraudulenta perpetrada por terceiros", 

razão pela qual, em casos tais, "a competência para delas conhecer é das 

unidades jurisdicionais dotadas de atribuição na matéria civil, eis não se tratar de 

discussão afeta ao Direito Comercial" (Conflito de Competência nº 

2014.089935-2, de Ibirama, rel. Des. Eládio Torret Rocha, julgado em 

18.03.2015).

Referido acórdão foi assim ementado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE SUSCITADO 
PELA 2ª VARA DE IBIRAMA EM FACE DA 1ª VARA DA MESMA COMARCA. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. 
CAUSA DE PEDIR FULCRADA NA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 
ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA 
NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PERTINENTE À DISCIPLINA 
CAMBIÁRIA, BANCÁRIA OU COMERCIAL. MATÉRIA QUE OSTENTA ÍNDOLE 
TIPICAMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA, DE ACORDO COM A 
RES. N. 16/2014-TJ. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO 
ACOLHIDO.

Nas ações reparatórias ajuizadas em virtude de inscrição indevida do 
nome do consumidor no cadastro de inadimplentes cuja causa de pedir fulcra-
se na inexistência de relação jurídica entre as partes - ou, ainda, na atuação 
fraudulenta perpetrada por terceiros -, a competência para delas conhecer é 
das unidades jurisdicionais dotadas de atribuição na matéria civil, eis não se 
tratar de discussão afeta às cláusulas de contrato bancário ou, propriamente, ao 
Direito Comercial.
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Também nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS EM 
CONTA CORRENTE. DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE À ANÁLISE DA 
CELEBRAÇÃO, OU NÃO, DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. 
DESNECESSIDADE DE EXAME DOS TERMOS DO PACTO. MATÉRIA AFETA 
A CÂMARA DE DIREITO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DO ATO 
REGIMENTAL N. 41/00 COM ALTERAÇÕES PELO ATO REGIMENTAL 57/02, 
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO 
JULGADOR. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

"Controvérsia originária que cinge-se à inexistência de negócio jurídico e, 
consequentemente, débito entre os litigantes, anulação de inscrição indevida 
em cadastros de inadimplentes e condenação à indenização por danos morais. 
Ausência de relação negocial, cuja declaração conta com caráter civil, 
consoante atos regimentais internos que definiram e distribuíram as 
competências entre as Câmaras deste Tribunal de Justiça, imbuídos em não 
dar amplitude ou alargamento do uso da expressão 'relação comercial ou 
mercantil' para alcançar todos os contratos que de um modo ou de outro 
estariam abarcados pela natureza ou relação afeta à mercancia, sob pena de 
inviabilizar o bom andamento e celeridade dos caminhos processuais" (TJSC, 
Ap. Civ. n. 2014.018392-9, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em 
20-5-2014). (TJSC, Conflito de Competência n. 2014.044234-2, de Biguaçu, rel. 
Des. Fernando Carioni, j. 03-12-2014).

(TJSC. Órgão Especial. Conflito de Competência n. 2014.077750-6, de 
Itajaí, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, julgado em 17.06.2015).

Do teor desta decisão colhe-se:

No caso em apreço, narrou a autora em sua inicial que, apesar de ser 
cliente do banco réu, não celebrou com ele qualquer tipo de contrato de 
empréstimo, motivo pelo qual seriam indevidos os descontos efetuados em sua 
conta corrente. Com base nesses argumentos, formulou os pedidos de a) 
declaração da inexistência da relação jurídica (contrato de mútuo); b) 
condenação do réu a repetição do indébito; e c) condenação do réu ao 
pagamento de indenização por danos morais advindo do ilícito.

Como se observa, a causa de pedir, na presente hipótese, está ancorada 
na suposta ausência de celebração de contrato de mútuo bancário entre a 
autora e o banco réu e as consequencias que advieram para a autora em razão 
da conduta do banco réu (descontos indevidos).

Percebe-se, portanto, que, muito embora se discuta a existência do 
suposto negócio jurídico bancário celebrado entre a autora e o banco réu, não 
foi ventilado na inicial qualquer discussão a respeito de cláusulas contratuais de 
natureza bancária que pudesse ensejar a competência da Câmara de Direito 
Comercial para apreciação do feito.
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O que se verifica, na verdade, é que a matéria tratada nos autos é 
eminentemente civil, uma vez que a análise da ocorrência do ilícito perpassa, 
exclusivamente, pela averiguação da existência, ou não, da relação jurídica 
afirmada na inicial.

De igual modo se inserem no âmbito da competência das Câmaras 

de Direito Civil deste Tribunal as ações de rescisão de contrato, com ou sem 

pedido de indenização por dano moral, se do seu teor não se extrair discussão 

sobre os termos do pacto, validade ou alcançe de alguma disposição contratual.

É que, conforme registrado em 18.10.2017 por ocasião do 

julgamento do Conflito de Competência nº 1001809-09.2016.8.24.0000, de que 

foi relator o Exmo. Des. Ricardo Roesler, "afastada a discussão de cláusulas 

contratuais, a resolução do contrato e seus desdobres é matéria de trato 

ordinário, sem especificidade - reflete unicamente o direito obrigacional - e bem 

por isso sujeita à competência das câmaras de Direito Civil".

O acórdão em referência foi assim ementado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARGUIÇÃO DEDUZIDA PELA SEXTA 
CÂMARA DE DIREITO CIVIL EM FACE DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 
COMERCIAL. AÇÃO QUE VERSA SOBRE RESOLUÇÃO DE CONTRATO 
POR ARREPENDIMENTO, LOGO APÓS A ASSUNÇÃO DA AVENÇA, ALÉM 
DE EVENTUAL COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. DEMANDA QUE 
TRATA UNICAMENTE DE DIREITO OBRIGACIONAL, SEM 
QUESTIONAMENTO A PROPÓSITO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. 
COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO CIVIL.

Expostas tais nuances, verifica-se que, no caso, o autor afirma na 

inicial da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos 

morais que propôs contra o banco ora agravante que ocorreram movimentações 

em sua conta corrente, na qual recebe proventos salariais, sem sua prévia 

autorização, provavelmente fruto de fraude praticada por terceiros.

Colhe-se da causa de pedir:

o sistema não se mostrou seguro, Excelência, posto que, de alguma 
forma, terceiros conseguiram acesso irrestrito à conta corrente do Autor, seja 
mediante clonagem de cartão, seja mediante senha pessoal, conseguida 
através de meios escusos, através de SMS enviado em nome do Banco e 
acesso em site similar/igual ao do Banco.

Nesse tocante, é responsabilidade do Banco adotar medidas de 
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prevenção, sobretudo, mas também de cuidados com esse tipo de atuação, 
bastante comum. Afinal, o Cliente espera eficácia e imunidade dos sistemas do 
Banco.    

Em razão de tais operações, não reconhecidas pelo autor, houve 

débito que incidiu sobre os seus proventos salariais, que eram depositados em 

aludida conta corrente.

Ao final da narração de tais fatos, o autor pediu:

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:
a)- o recebimento, a autuação e a distribuição desta inicial, para o regime 

de plantão do Poder Judiciário de Santa Catarina, independentemente do 
pagamento das custas iniciais, com todos os documentos que a instruem;

b)- a antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação para que o 
Réu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 
por dia de atraso e/ou descumprimento, restitua os R$ 20.650,00 indevidamente 
subtraídos da conta corrente do Autor, e se abstenha de utilizar os vencimentos 
do Autor, seja para qual fim for, principalmente para abater o indevido saldo 
devedor;

c)- a citação do Réu, na forma da lei no endereço acima declinado, por 
meio de carta com Aviso de Recebimento, para que, querendo, compareça à 
Audiência Inicial;

c.1)- o Requerente desde já concorda com eventual manifestação do Réu 
para não comparecimento em Audiência Inicial, a partir da qual passa a fluir o

prazo de defesa, sob pena de revelia e confissão;
d)- a aplicação dos artigos 396 e seguintes do CPC, bem como a inversão 

do ônus da prova (CDC), ante a hipossuficiência do Autor perante o Réu;
e)- a procedência da presente demanda, nos termos da fundamentação, 

com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela e a condenação do Réu 
à devolução, em dobro (ou simples) do valor subtraído indevidamente da sua 
conta corrente, bem como de qualquer encargo (tarifa e/ou juros) 
eventualmente cobrados por conta do saldo negativo, e ao pagamento de 
indenização pelos danos morais causados ao Autor, pedido ao qual dá o valor 
de R$ 50.000,00, tudo a ser corrigido e acrescido dos juros legais;

f)- a condenação do Requerido, pelos princípios da causalidade e 
sucumbência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
estes em 20% sobre o valor da Condenação.  

Como se vê, ainda que ao fundo se tenha um contrato de conta 

corrente firmado entre as partes, a matéria debatida aos autos é de cunho 

eminentemente civil, haja vista não haver discussão sobre qualquer cláusula 

contratual, tampouco sobre algum título de crédito.

A solução da causa perpassa, pois, apenas pela averiguação da 
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ocorrência, ou não, das operações questionadas, supostamente praticadas por 

terceiros mediante fraude, as quais resultaram em desconto indevido dos 

proventos salariais do autor, pois depositados em tal conta.

Reafirmo: "nas ações reparatórias ajuizadas em virtude de inscrição 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes cuja causa de 

pedir fulcra-se na inexistência de relação jurídica entre as partes - ou, ainda, na 

atuação fraudulenta perpetrada por terceiros -, a competência para delas 

conhecer é das unidades jurisdicionais dotadas de atribuição na matéria civil, eis 

não se tratar de discussão afeta às cláusulas de contrato bancário ou, 

propriamente, ao Direito Comercial" (Conflito de Competência nº 2014.089935-2, 

de Ibirama, rel. Des. Eládio Torret Rocha, julgado em 18.03.2015).

Por tais razões, VOTO no sentido de determinar a redistribuição do 

feito para uma das Câmaras de Direito Civil desta Corte de Justiça.

É, pois, como voto.
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