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Processo:   0013689-29.2019.8.16.0001 
Classe Processual:   Procedimento Comum Cível 
Assunto Principal:   Indenização por Dano Moral 

Valor da Causa:   R$26.000,00 
Autor(s):   __________________________ 

Réu(s):   
___________________________ 

. Relatório 1 

Trata-se de ação de indenização por inscrição indevida com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por   em face de  _____________________, ___________ 

,  __ com pedido de condenação do requerido em danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais) ou em valor a ser fixado por este Juízo. 

Alegou a parte autora ter recebido do réu, duplicata sem aceite contra o autor, emitida mediante 

endosso translativo pela empresa ____________________ ao Banco ______. Todavia 

aduzir desconhecer a origem do crédito, já que, obteve ciência a cerca do protesto apenas em 

/09/2018. Assim, requer a aplicação do código de defesa do consumidor, a condenação do réu 17 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos e a declaração de inexistência do 

débito, emitida contra o autor pela ré. Juntou documentos com o mov. 1.2 a 1.8. 

Foi deferida a liminar, bem como o benefício da justiça gratuita mov. 6.1. 

Devidamente citado a parte ré apresentou contestação em seq. 24.1. Preliminarmente, aduz a 

ilegitimidade passiva, já que não possui responsabilidade pelo encaminhamento das duplicatas. 

No mérito, redarguiu que ter recebido as duplicatas da empresa _________________ 

___________, por endosso translativo possuindo os direitos de créditos, portanto. Assim, 

exerceu apenas um direito ao não possuir conhecimento da quitação dos títulos, por não 

participar da relação processual entre o autor e a referida empresa. Informou por fim, não ser 

responsável a indenizar, posto que agiu em exercício regular do direito. Impugnou o pedido de 

danos morais, visto que a requerente não comprovou danos, bem como a aplicação do código de 

defesa do consumidor. 

Impugnação à contestação (seq. 27.1). 

Anuncio o julgamento antecipado da lide (mov. 37.1). 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. 

É o relatório. Passo a decidir. 

2 .  Fundamentação 
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2. 1.Preliminarmente 

2.1 1 Da ilegitimidade passiva. 

Alega a parte ré ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que não possui 

responsabilidade pelo encaminhamento da duplicata. Porém, não assiste razão ao réu. 

Tendo em vista que a duplicata não possui aceite, cabia ao réu analisar o negócio jurídico 

subjacente para verificar a veracidade das informações da duplicata, independentemente de que 

tipo de endosso tenha sido feito, se mandato ou translativo. Frise-se, ainda, tratar-se de endosso 

translativo, em que a responsabilidade do endossatário é ainda maior na averiguação do negócio 

jurídico subjacente.  

Portanto, afasto a preliminar. 

2.2 No mérito 

Trata-se, no presente caso, de relação entre pessoa física e pessoa jurídica, em que há emissão de 

duplicata, portanto, há a existência de uma relação de consumo. 

O próprio legislador, prevendo a possibilidade de se questionar a relação de consumo decorrente 

das atividades bancárias previu expressamente a possibilidade da aplicação do CDC a estes casos. 

Assim dispõe o art. 3°, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor: “serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. 

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento na Súmula 297 no sentido de 

que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 

Portanto, haja vista os argumentos acima, passo ao julgamento do feito com base na perspectiva 

apresentada pelo Código de Defesa do Consumidor. 

O pedido inicial merece procedência, senão vejamos. 

A parte autora alega ter recebido do réu, duplicata sem aceite, emitida mediante endosso 

translativo pela empresa ____________, muito embora desconheça a origem do crédito. 

Insta averiguar, portanto, se houve ato ilícito praticado pela ré. 

Conforme se observa dos autos, a demandada foi quem recebeu o crédito cedido pela empresa 

____________, participando do contrato que gerou a protestos indevidos em nome do autor. 

De início, é de se observar que não há comprovação nos autos de que tenha ocorrido qualquer 

relação negocial entre as partes que pudesse viabilizar o protesto do título pela parte ré. Ou seja, 

não poderia a ré ter levado a protesto um título sem que tenha havido, de fato, relação pelas 

partes. Porém, a parte requerida possuía em mãos um título emitido pela autora. 
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Ainda, verifica-se que em certidão de protesto ao mov. 1.7 que o requerido recebeu a duplicata 

sem aceita da empresa _____________, conforme exposto na exordial. 

Assim, deflui dos autos que toda a narrativa contida na inicial restou devidamente comprovada 

pela documentação trazida pelo autor, sendo certo que a demandada não produziu sequer uma 

prova que refutasse os documentos por ele acostados. 

E é neste sentido que a demanda não se desincumbiu do ônus da prova que lhes cabia em relação 

a ausência de responsabilidade civil, a luz do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 

Neste sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.1. TRANSFERÊNCIA 

DO TÍTULO EM DISCUSSÃO AO RÉU MEDIANTE ENDOSSO 

TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR 

EVENTUAIS ILÍCITOS.2. PROTESTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O DÉBITO 

QUESTIONADO. DUPLICATA SEM LASTRO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À 

PARTE RÉ (ART. 373, II, CPC/15). ENDOSSO TRANSLATIVO. 

AUSÊNCIA DE CAUTELA NA AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DO 

TÍTULO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 475, STJ. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO INERENTE À 

ATIVIDADE COMERCIAL DESENVOLVIDA. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO.3. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PLEITO DE 

MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. 

QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM O 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MONTANTE QUE ATENDE À 

TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 4. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM DESFAVOR DO 

BANCO RÉU. FIXAÇÃO NA ORIGEM NO PATAMAR 

MÁXIMO (ART. 85, § 11, CPC/2015).RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJPR - 9ª C.Cível - 0012951-12.2017.8.16.0001 - Curitiba -  Rel.: 

Desembargador Luis Sérgio Swiech -  J. 16.03.2020) - Destaquei. 

Desta forma, tem-se que a demandada, por negligência, não observou se o contrato que gerou a 

protestos em nome do autor de fato existia, configurando-se como indevida a cobrança. 
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Portanto, verificou-se que a inscrição era indevida e, com isso, presume-se que houve 

constrangimento à autora por ter tido seu nome incluído no cadastro de inadimplentes. 

Assim, verificou-se a existência do fato gerador do dano moral, bem como do nexo causal entre 

o fato e o dano, elementos imprescindíveis para o reconhecimento da responsabilidade civil. 

Resta avaliar o quantum da indenização. 

Para isso, necessário registrar que o dano é presumido, pois se trata de situação subjetiva, em que 

não se pode auferir objetivamente a sua extensão. 

Não há necessidade da produção de outras provas, pois o simples fato do nome da parte autora 

constar no cadastro de inadimplentes sem razão plausível para tanto já é considerado causador 

do dano moral, já que expõe o nome da parte para a sociedade de forma negativa, ensejando a 

condenação do réu em valor a ser arbitrado pelo Juízo. 

Realmente, o nome é um atributo da personalidade bastante valorizado no meio social e a sua 

inscrição nestes cadastros, de forma injusta, gera uma sensação de angústia e de frustração, pois 

a pessoa zela para ter uma boa imagem perante a sociedade e acaba sendo surpreendida com uma 

inscrição indevida. 

Sobre o atributo do nome, cita-se a lição de Silvio de Salvo Venosa: 

“O nome atribuído à pessoa é um dos principais direito incluídos na categoria de direitos 

personalíssimos ou da personalidade. A importância do nome para a pessoa natural, situa-se 

no mesmo plano de seu estado, de sua capacidade civil e dos demais direitos inerentes à 

personalidade. 

O nome é, portanto, uma forma de individualização do homem na sociedade, mesmo após a 

morte. (...) O nome, afinal, é o substantivo que distingue as coisas que nos cercam, e o nome da 

pessoa a distingue das demais, juntamente com outros atributos da personalidade, dentro da 

sociedade. É pelo nome que a pessoa fica conhecida no seio da família e da comunidade em que 

vive. Trata-se da manifestação mais expressiva da personalidade”[1]. 

E a Constituição Federal assegura a todos o resguardo da intimidade, da vida privada, da honra e 

da imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização por danos materiais e morais pela 

violação desses direitos, conforme art. 5º, X, CF. 

Considerando todos estes aspectos, bem como a situação de que o valor da indenização serve tanto 

para compensar o autor como para punir o réu, a fim de evitar novos atos ilícitos, este Juízo 

entende por bem em fixar a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este 

justo e necessário ao ressarcimento do dano. 

Neste sentido a jurisprudência: 
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“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESCISÃO 

CONTRATUAL - COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA 

CLÁUSULA DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE - DECURSO DO PRAZO 

MÍNIMO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO 

INCONFORMISMO - VALOR ELEVADO - REDUÇÃO. JUROS DE MORA TERMO 

INICIAL - DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - 

DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362/STJ). 1. O arbitramento da 

indenização por danos morais deve ser feito "com moderação, proporcionalmente 

ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico 

do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso 

e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (STJ, AgRg no Ag 

nº 894324/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11/12/07). 2. 

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data 

do arbitramento" (Súmula nº 362 do STJ). 3. "Tratando-se de responsabilidade 

contratual, os juros moratórios relativos à indenização por danos morais incidem 

a partir da citação" (STJ, AgRg no Ag n.º 476632/SP, Terceira Turma, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/03/2003). 4. Recurso conhecido e 

parcialmente provido” .(TJ-PR - AC: 7590118 PR 0759011-8, Relator: Ruy 

Muggiati, Data de Julgamento: 15/06/2011, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

DJ: 662). 

 3. Dispositivo 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de o fim de declarar a nulidade e inexigibilidade das duplicatas, indevidamente 

protestadas, determinando o seu cancelamento em definitivo, confirmando-se os efeitos da 

medida liminar de seq. 6.1, Assim, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais causados à requerente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 

mora à taxa legal (um por cento ao mês), bem como correção monetária pelo índice INPC/IGP, 

ambos a partir da publicação da presente decisão 

Dada a simplicidade da causa, o número de manifestação nos autos, o grau de zelo profissional e 

o trabalho desenvolvido, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, de acordo com o art. 85, parágrafo 

2º, do NCPC. 

 Dou esta por registrada e pulicada. 

Intime-se. 

Curitiba, data da assinatura digital. 



 

 

Renata Eliza Fonseca de Barcelos Costa 

Juíza de Direito 

 Direito Civil, Parte Geral, Terceira Edicao, Atlas, São Paulo, 2003, pg. 207. [1] 
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