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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL –  APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA DE  DÍVIDA 
C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  – 
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  – 
REJEIÇÃO  –  MÉRITO  –  INSCRIÇÃO  NO 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC) – 
ILEGALIDADE  –  DANOS  MORAIS 
CONFIGURADOS –  QUANTUM INDENIZATÓRIO 
PROPORCIONAL  E  ADEQUADO  – 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA –  APLICAÇÃO 
DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  –  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE  – 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

–  Tendo  ocorrido  a  indevida  negativação  nos 
serviços de proteção ao crédito, correta encontra-
se a fixação pelos danos morais, que não destoa 
dos  parâmetros  adotados  pelo  STJ  para  casos 
como o dos autos.

–  Apelo  a  que  se  nega  seguimento,  por  ser 
manifestamente  improcedente,  para  manter  a 
sentença recorrida em todos seus termos.
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VISTOS etc.

Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZA CRED S/A 
SOCIEDADE  DE  CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO em 
face da sentença (fls.  108/11) que julgou procedente a  ação declaratória 
de inexistência de dívida c/c reparação por danos morais ajuizada por 
ALAM  DELON  BRANDÃO  ROCHA,  e  condenou a  recorrente  ao 
pagamento  de  R$  6.000,00  (seis mil  reais)  a  título  de  indenização  por 
danos morais, ante a indevida inscrição do apelado no SPC.

Sustentou  preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma 
vez  que apenas efetuou o  lançamento de  despesas  em decorrência  de 
solicitação de empresas em que se deram tais débitos. No  mérito, disse 
que  inexiste o dever de indenizar porque  além de ter  agido no exercício 
regular de direito, uma vez que atua como mero meio de pagamento, restou 
configurada  a  culpa  exclusiva  de  terceiros,  ou  seja,  das  empresas  que 
tinham  o  dever  de  conferir  a  titularidade  do  cartão  no  momento  das 
respectivas compras.

Por  esses  motivos,  pediu  o  provimento  do  recurso  para 
reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação (fls. 113/121).

Contrarrazões de fls. 128/132, pelo desprovimento.

A  d.  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  da 
preliminar  e  quanto  ao  mérito não  se  manifestou,  porquanto  ausente 
interesse que recomende sua intervenção (fls. 139/141).

É o relatório.

DECIDO

Da análise do caderno processual, conclui-se que não há o 
que  se  modificar  na  r.  sentença  recorrida,  sendo,  pois,  manifestamente 
improcedente o apelo (art. 557, caput1, do CPC).

Com  efeito,  não  existe  a  alegada  ilegitimidade  passiva 
alegada pela recorrente.

Em primeiro  lugar,  verifica-se que foi  a  própria apelante a 
solicitante/responsável  da  indevida  inscrição  do  nome do autor  no  SPC 
(demostrativo de fl. 17 dos autos), pelo que é latente sua legitimidade.

Destarte,  como  bem  ressaltou  o  parecer  ministerial,  há 
solidariedade  passiva  entre  as  empresas  e  a  instituição  de  crédito 

1 Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. [em negrito]
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decorrente do dano causado ao autor, inclusive legal, a teor do que dispõe 
o art. 25, § 1º do CDC in verbis:

Art.  25.  (…)  § 1°  Havendo mais de um responsável  pela 
causação do dano, todos responderão solidariamente pela 
reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Assim sendo,  rejeito esta preliminar e passo à análise do 
mérito recursal.

Neste ponto também não assiste razão à recorrente.

Ocorre que sendo a relação entre as partes consumerista, 
incide na hipótese a responsabilidade objetiva, a qual nos termos do art. 14, 
caput, do CPC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Nesse sentido, cito os recentes julgados do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  DEFEITO  NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA.  ART.  14  DO  CDC.  QUANTUM 
COMPENSATÓRIO.  R$  3.000,00.  PARÂMETROS 
RAZOÁVEIS.  DECISÃO  ORA  AGRAVADA  QUE  SE 
MANTÉM,  NA  ÍNTEGRA,  POR  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AgRg no AREsp 501.895/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 27/06/2014)

RECURSO  ESPECIAL.  CURSO  SUPERIOR  DE 
FARMÁCIA.  FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. 
INDEFERIMENTO  DA  INSCRIÇÃO  PELO  CONSELHO 
PROFISSIONAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA 
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.  EXCLUDENTE  DA  CULPA 
EXCLUSIVA  DE  TERCEIRO.  DESCABIMENTO  NA 
ESPÉCIE.  LUCROS  CESSANTES.  EFETIVA 
DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  AUSÊNCIA. 
AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS 
MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO.

1. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal 
de  origem,  ao  julgar  a  causa,  examina  e  decide,  com 
fundamentos  suficientes,  as  questões  relevantes  para  a 
solução da lide.

2. A instituição de ensino superior responde objetivamente 
pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de 
reconhecimento do curso pelo MEC, quando violado o dever 
de informação ao consumidor.
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3. A alegação de culpa exclusiva de terceiro em razão da 
recusa indevida do registro pelo conselho profissional 
não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da 
instituição de ensino perante o aluno, a qual decorre do 
defeito na prestação do serviço. (...)

(REsp  1232773/SP,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE 
NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 03/04/2014)

Ainda  que  fosse  inaplicável  a  responsabilidade  objetiva, 
mesmo assim não haveria que se falar em culpa exclusiva de terceiros na 
medida  em  que a  apelante  deixou  de  comprovar  ser  mero  meio  de 
pagamento, e não a responsável pela transação comercial impugnada.

Vale dizer, apenas alegou genericamente a responsabilidade 
das  empresas  nas quais se deram  os  débitos  sem, contudo,  quais eram 
estas e como ocorreu o nexo causal do fato gerador dos danos.

Por  outro  lado,  com  relação  quantum indenizatório  de 
R$6.000,00 (dez mil reais), este é proporcional e adequado a realidade dos 
autos, não se destoando dos parâmetros adotados pelos STJ para casos 
desta espécie, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONTRA  A  INADMISSÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL. 
INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO 
AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  REVISÃO  QUE  SE  ADMITE  TÃO 
SOMENTE  NOS  CASOS  EM  QUE  O  VALOR  SE 
APRESENTAR  IRRISÓRIO  OU  EXORBITANTE. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

1. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de 
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título 
de  indenização  por  danos  morais  pode  ser  revisto  tão 
somente  nas  hipóteses  em que  a  condenação  se revelar 
irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de 
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em 
que  a  verba  indenizatória,  decorrente  da  inscrição 
indevida do nome do agravado em cadastro de proteção 
ao  crédito,  foi  arbitrada  no montante de  R$ 10.000,00 
(dez mil reais).

2. Desse modo, uma vez que, no caso vertente, o quantum 
indenizatório não se apresenta ínfimo ou exagerado,  à 
luz dos critérios adotados por esta Corte, a sua revisão fica 
obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. (...)

(STJ;  AgRg  no  Ag  1394537/SC,  Rel.  Ministro  RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 07/06/2011).
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
AO CRÉDITO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. 
AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. VALOR EXAGERADO. 
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  DE  R$ 
50.000,00 PARA R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR.

1.-  Para  deferimento  dos  danos  materiais  pleiteados, 
necessária sua comprovação pelos Autores (CPC, art.333,I).

2.- As circunstâncias da lide não apresentam nenhum motivo 
que  justifique  a  fixação  do  quantum  indenizatório  em 
patamar  especialmente  elevado,  devendo,  portanto,  ser 
reduzido  para  R$  10.000,00,  a  cada  um dos  autores,  se 
adequar aos valores aceitos e praticados pela jurisprudência 
desta Corte.

(...)

(STJ;  REsp  1094444/PI,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  27/04/2010,  DJe 
21/05/2010).

[destaques de agora]

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC, 
NEGO  SEGUIMENTO  AO  APELO por  ser  o  mesmo  manifestamente 
improcedente  e,  por  conseguinte, mantenho  a  r.  sentença  recorrida  em 
todos seus termos.

Por  fim,  CORRIJA-SE a  etiqueta  dos  autos  constando  a 
identificação das partes igual ao cabeçalho acima.

P. I.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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