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EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NÃO

 CARACTERIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO
 INDEVIDA NO SPC/SERASA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. REDUÇÃO/AUMENTO DA

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA NA SENTENÇA. NÃO
CABIMENTO. ATENDIDOS OS REQUISITOS PEDAGÓGICOS, COMPENSATÓRIOS E OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 54 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/STJ. CABIMENTO. ARTIGO 398 DO CÓDIGO
CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

 Quando não existir relação jurídica entre as partes, impõe-se reconhecer que a inscrição do1.
nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito é indevida.

 A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito é suficiente2.
para o deferimento de danos morais, sendo classificado como presumido ( ), isto é, independein re ipsa
de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

 Não é cabível o aumento ou a redução do  fixado na sentença, a título de danos3. quantum debeatur
morais, quando atendidos os requisitos pedagógicos, compensatórios e dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade a que se propõe a referida indenização.

 Em obrigações de que resultem de ato ilícito, o devedor é constituído em mora desde que4.
praticou o referido ato – artigo 398, CC/02.

 Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do5.
evento danoso, aplicando-se o teor da Súmula 54 do STJ.

 Recursos  e . Sentença mantida.6. CONHECIDOS DESPROVIDOS



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator, ANGELO PASSARELI -
1º Vogal e SEBASTIÃO COELHO - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador
SEBASTIÃO COELHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DOS RECURSOS. NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 18 de Abril de 2018

Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
 e de recurso adesivo interposto por DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (ID 3467371) ANA

 contra a sentença  que, na açãoPAULA RESENDE SANTOS (ID 3467377) (ID 3467367)
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes, e
do débito. Também condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais.

Irresignada, a parte ré  apela pleiteando a reforma da sentença para julgar totalmente(IRESOLVE)
improcedente o pedido inicial, condenando à autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais, preliminarmente, pede a juntada do contrato supostamente entabulado entre
as partes.

No mérito, alega que não há os pressupostos que ensejam no dever de indenizar, por não haver ato
ilícito, do nexo causal e da comprovação do dano. Subsidiariamente, pede que a indenização a título de
danos morais seja revista e arbitrada a parâmetros equitativos. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Preparo devidamente recolhido, conforme consta dos autos .(ID 3467372)

Contrarrazões apresentadas , pugnando pelo desprovimento da apelação interposta.(ID 3467376)

A parte autora da demanda  interpôs recurso adesivo à apelação(ANA PAULA RESENDE SANTOS)
interposta pela parte ré, pleiteando a reforma parcial da sentença para majorar o  indenizatórioquantum
e o percentual atribuído à verba sucumbencial.

Preparo do recurso adesivo devidamente recolhido .(ID 3467378 e ID 3467379)

Apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo  requerendo a negativa de seguimento ao(ID 3467381)
adesivo, por entender que não atendeu os requisitos de admissibilidade, e em não sendo este o
entendimento a ser adotado, pede o total desprovimento do referido recurso.



É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator

 O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA – Relator:

RECURSO DE APELAÇÃO – IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITO FINANCEIRAS S/A:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, a parte aqui apelante interpôs apelação pugnando pela reforma da sentença.
Preliminarmente, pleiteou a juntada de suposto contrato entabulado entre as partes. No mérito,
sustentou não haver situação que enseje o dever de indenizar. De forma subsidiária, pediu que a
indenização seja reduzida à níveis equitativos. Alegou, também, não ser caso de aplicação da Súmula
54 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

A preliminar de juntada de documento em momento posterior pleiteada pela apelante deve ser
analisada nos termos da fundamentação alegada pela parte, ou seja, poderá ser deferida a depender do
motivo que a tenha levado à juntada posterior do documento que pretende anexar aos autos, como se
pode verificar nos termos do artigo 435,  e parágrafo único do Código de Processo Civil –caput
CPC/15, como se pode ver a seguir:

“Art. 435. , quandoÉ lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos.

Parágrafo Único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo

.” (Grifei)com o art. 5º

Esse é o mesmo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
como descrito abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. FAZENDA SERANDY. CONDOMÍNIO PRO
INDIVISO. PROPRIEDADE DO VENDEDOR DE FRAÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL.



CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme redação do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a juntada de
documentos em momento posterior à Petição Inicial ou à Contestação é medida excepcional e
deve ser devidamente justificada.
2. Eventual afronta ao Princípio da Não Surpresa deve ser superada diante da manifestação expressa
do recorrente quanto aos fundamentos apresentados em Sentença, pois a cassação do decisum com a
intenção de lhe propiciar prazo para se manifestar acerca de tese sobre a qual já expôs seu
posicionamento seria uma afronta aos Princípios da Celeridade e da Instrumentalidade das Formas,
além de clara demonstração de contraditório inútil. Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito.
(...)
10. Recursos conhecidos, mas provido apenas o autoral, a fim de majorar a condenação em honorários
advocatícios.
( , 20160610003428APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª TURMAAcórdão n.1075666
CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 340/345).” (Grifei)

Além do mais, quanto à possibilidade de admissão e ponderação da prova produzida na instância
recursal, imperioso destacar também o disposto no art. 1.014, do CPC/15:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se
a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Dessa forma, observando-se a redação dos artigos supramencionados, percebe-se que o legislador
deixou clara a existência de três possibilidades para a produção de prova no âmbito recursal: quando a
produção foi impossível na instância inferior por motivo de força maior; quando se tratar de fato
ocorrido posteriormente aos articulados; ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

O caso sob exame não enseja nenhuma das previsões acima descritas. Pelo contrário, observo que a
apelante alega como causa de não ter apresentado a referida documentação em momento anterior, o
fato de não ter a posse de tais documentos.

Ocorre que a apelante não se desincumbiu de demonstrar o motivo pelo qual não tinha a posse da
referida documentação, tendo se limitado a mencionar apenas que não a possuía.

De fato, pode-se realizar a juntada posterior, ainda que em sede recursal, desde que haja
fundamentação, respeitando-se o contraditório e a não ocorrência de má-fé.

Todavia, no caso dos autos, a apelante apenas disse que não tinha a posse, não tendo ficado provado o
motivo para tanto. Ocorre que, além de não ter fundamentado o motivo de desejar anexar nova
documentação, tal pedido não deve ser sequer analisado, pois embora alegue se tratar de
documentação anteriormente não juntada, observo que a documentação já foi devidamente acostada
aos autos, como se pode ver .(ID 3467360 e 3467373)

Passando-se para a análise do mérito, a apelante alega que não há ato ilícito, nem nexo causal e,
tampouco, dano efetivo que enseje a caracterização da obrigação de indenizar os danos morais.

Compulsando os autos, observo que a assinatura da autora/aqui apelada é diferente daquela juntada
pela apelante , ficando demonstrado que a assinatura da pessoa que(ID 3467326, 3467327 e 3467329)



assinou a proposta de cartão de crédito não é a mesma da autora/apelada. Outro fator que chama a
atenção é que as fotos das duas identidades apresentadas também possuem traços distintos,
corroborando a tese de se tratarem de pessoas distintas.

Outrossim, toda documentação que foi apresentada pelas partes  está em sentido oposto,ex-adversas
não tendo a parte ré/ora apelante se desincumbido do ônus de provar que foi a autora/ora apelada que
efetivamente realizou o negócio jurídico objeto da lide em comento, não restando preenchido o
previsto no artigo 373, inciso II do CPC/15.

Cediço, ainda, que não caberia a autora/aqui apelada provar que não contratou os serviços, e que não
efetuou as compras com cartão de crédito, tendo em vista se tratar de prova diabólica (fato negativo),
proibida em nosso ordenamento jurídico, conforme artigo 373, §1º do CPC/15 e a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, como a seguir descrito:

“APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APRECIOU QUESTIONAMENTO
REALIZADO PELA EXECUTADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA PASSÍVEL DE
ALEGAÇÃO POR MEIO DE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
EFETIVO PARA A PARTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE MULTA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA PRETENSÃO
CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS VALORES LEVANTADOS
ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
(...)

4. "Prova diabólica" consiste em expressão utilizada para fazer referência àqueles casos em que
 a prova da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil. E quando se

está diante de uma prova desse viés, insuscetível de ser produzida até mesmo por aquele que
deveria fazê-lo de acordo com a lei, mas apta a ser realizada pelo outro, o ônus probatório deve
ser distribuído para aquele que possui melhores condições deproduzi-la.
(...)
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11 do CPC/2015).

(Acórdão n. 976883, 20140111023936APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data
de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 262/272)”. ( )Grifei

Portanto, resta demonstrado o fato de que a autora não contratou o serviço com a apelante.

Superado esse ponto e analisando o argumento da apelante de que ausentes os pressupostos que dão
ensejo à obrigação de indenizar, a apelante se resume em falar que não há ato ilícito praticado por ela,
nem nexo causal, e tampouco dano oriundo de sua conduta.

Ocorre que a apelante além de não ter provado que a autora firmou o negócio alegado, e as referidas
compras, inscreveu o nome da autora/ora apelada nos registros do SPC (Serviço de Proteção ao
Crédito), sendo indevida tal inscrição por não ter sido inadimplente, como afirmado pela aqui
recorrente.

Ademais, a responsabilidade civil de indenizar está plenamente visualizada no caso em tela, uma vez
que não tendo sido a autora/apelada que efetivamente contratou os serviços, raciocínio óbvio é o de
que não houve inadimplemento. Em sendo ausente qualquer situação que tenha gerado débito da
autora/apelada com a apelante/ré não deveria ter o nome inserido em órgão de proteção ao crédito.



Assim, diante da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, é cabível
o dano moral presumido ( ), isto é, independe da comprovação de grande abalo psicológicoin re ipsa
sofrido pela vítima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste
Egrégio Tribunal de Justiça, como demonstrado a seguir:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
6. É assente o entendimento desta Corte de justiça de que o dano moral é presumido quando há

. inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes O caso em apreço
trata-se de hipótese caracterizadora de dano in re ipsa, não havendo necessidade de

.comprovação do prejuízo

(...)
9. Recurso conhecido e desprovido.
( , 20150710287087APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª TURMA CÍVEL,Acórdão n.1074863
Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 208/234)” ( )Grifei

Desse modo, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil da apelante diante do ato ilícito
praticado, devendo indenizar à apelada em danos morais.

No que tange ao pedido subsidiário de revisão da quantia arbitrada a título de danos morais, cumpre
destacar, primeiramente, que o  deve ser fixado levando-se em consideração a suaquantum debeatur
dupla função: a compensatória e a pedagógica, como se pode ver da jurisprudência do STJ:

"Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar
enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser
arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da
solidariedade".

(REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/7/10).

Com efeito, para a sua fixação, deve-se considerar os elementos que nortearam o ato ilícito, tais como
a reprovabilidade da conduta, a condição financeira da vítima e do responsável pelo dano, de forma
que a indenização possa ser um conforto para a vítima, mas um pesar para o causador do dano, de
forma suficiente a atingir o seu fim pedagógico, isto é, que ele não venha a repetir o ato.

Sendo assim, a fixação do montante indenizatório, como cediço, deve atender aos fins a que se presta,
oferecendo compensação ao lesado e atenuando seu sofrimento.

No caso em análise, é importante destacar que a responsabilização pelos prejuízos extrapatrimoniais
não apresenta apenas finalidade reparatória, atendendo, igualmente, ao caráter punitivo e pedagógico
que integra essa forma de indenização.

Assim, levando-se em consideração a condição econômica da apelante e do apelado, o grau de culpa,
a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da



proporcionalidade, mostra-se adequado o montante, fixado na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais.

No que diz respeito ao argumento da inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, deve-se analisar a
previsão do artigo 398 do Código Civil, que assim dispõe: “Nas obrigações provenientes de ato

”.ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou

Sendo assim, cabível é a sua aplicação, por se tratar de responsabilidade extracontratual, uma vez que
não há contrato entre as partes, devendo os juros moratórios fluir a contar do evento danoso, bem
como por se tratar de obrigação advinda de ato ilícito.

Portanto, os danos morais e a aplicação da Súmula 54 do STJ são cabíveis.

RECURSO ADESIVO – ANA PAULA RESENDE SANTOS:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso adesivo ao recurso de apelação, interposto por ANA PAULA RESENDE
, que em síntese, pleiteia a majoração do  indenizatório e doSANTOS (ID 3467377) quantum

percentual atribuído à verba sucumbencial.

No que diz respeito ao pedido de aumento do valor atribuído por dano moral, cumpre destacar que o 
 deve ter caráter pedagógico e compensatório, como é o entendimento do STJ.quantum debeatur

Para a fixação do quantitativo a ser pago sob a rubrica de dano moral, deve-se levar em consideração
não só a extensão do dano como prevê o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela

”, como também a natureza que não deve ser o de gerar enriquecimento ilícito porextensão do dano
parte de quem a recebe.

Não se pode olvidar que a reprovabilidade da conduta, a condição financeira da vítima e do
responsável pelo dano, a razoabilidade, a proporcionalidade também são elementos norteadores para a
quantificação do montante a ser indenizado, devendo atender aos fins a que se presta.

Na hipótese dos autos, o valor, (R$5.000,00 - cinco mil reais) determinado pela sentença, mostra-se
razoável ao dano sofrido. De forma que aumentar tal valor poderia ser tipo por enriquecimento ilícito,
já que poderia caracterizar um aumento indevido do patrimônio da autora/aqui apelante.

Assim, levando-se em consideração a condição econômica da apelante e da apelada, o grau de culpa,
a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, mostra-se adequado o montante, fixado na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais.

Ante ao exposto,  do apelo da CONHEÇO IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
 e . Também  doCRÉDITO FINANCEIRAS S/A NEGO-LHE PROVIMENTO CONHEÇO

recurso adesivo interposto por  e ANA PAULA RESENDE SANTOS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários fixados em 12%
(doze por cento), do montante fixado em primeiro grau, sobre o valor da condenação, a serem
suportados pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO

, nos termos do artigo 85, §11 do CPC/15.FINANCEIRAS S/A

É como voto.



O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER DOS RECURSOS. NEGAR PROVIMENTO A AMBOS. UNÂNIME.


