


I - DOS FATOS 

 

A Autora, empresa de consultoria, organiza todos os anos um evento 

direcionado a consultores do Brasil inteiro para discussão de temas da atualidade. Para 

o ano de 2020, o evento estava marcado para o dia 10/08. 

 

Por isso, em 16/07/2020, a Autora formalizou um contrato com a Requerida, 

cujo objeto era o fornecimento, pela Requerida, de doces e quitandas que seriam 

servidos gratuitamente para os convidados do evento.  

 

O valor total do contrato era R$ 12.000,00 (doze mil reais). Importa ressaltar 

que, na data da contratação, a Autora realizou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de sinal. 

 

Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, o Município de Navegantes 

impôs restrições mais severas no que se refere a realização de eventos com a 

participação de um grande número de pessoas. Por esse motivo, a Autora resolveu 

cancelar o evento, sem previsão de remarcação.  

 

Assim, no dia 27/07/2020 (quinze dias antes da data do evento), a Autora 

enviou um e-mail formal à Requerida com a comunicação do cancelamento do evento e 

o consequente cancelamento do contrato. Saliente-se que desde o início da negociação 

do contrato, todas as comunicações entre a Autora e a Requerida se deram via e-mail. 

 

Nos termos contratados, a Autora perdeu o valor pago à título de sinal em 

razão do cancelamento. No entanto, nenhum outro valor era devido. Ainda assim, um 

mês após o cancelamento do contrato, a Autora foi surpreendida ao descobrir que estava 

inscrita junto aos órgãos de proteção de crédito. 

 

Em contato com a Requerida para obter uma justificativa sobre o ocorrido, a 

Autora foi informada que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estava em aberto em 



decorrência do contrato firmado em 16/07/2020 e que a única forma de retirar o nome da 

Autora do cadastro de inadimplentes seria realizar o pagamento da dívida. Ressalte-se, 

novamente, que o contrato foi cancelado com antecedência, de modo que não 

houve prestação alguma por parte da Requerida. 

 

Essa negativação, além de indevida, está causando prejuízos graves à 

Autora, uma vez que precisa apresentar, periodicamente, certidões negativas por 

questões contratuais com outras empresas. 

 

Desse modo, tendo em vista a urgência da necessidade de resolução do caso, 

e em razão da gravidade das consequências que a conduta da Requerida está causando 

à Autora, bem como da indisponibilidade da Requerida em resolver a situação 

amigavelmente, não restou outra alternativa senão o ajuizamento desta ação. 

 

II - DO DIREITO 

 

A) APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

O Código de Defesa do Consumidor define, de forma cristalina, que o 

consumidor de produtos e serviços deve ser protegido das condutas abusivas de todo e 

qualquer fornecedor. 

 

Referida legislação define consumidor como “[...] toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso, a Autora se 

enquadra perfeitamente nessa definição, uma vez que firmou Contrato com a Requerida 

a fim de adquirir doces e quitandas para um evento organizado pela própria Autora, onde 

seria oferecido gratuitamente aos seus convidados. Ou seja, a Autora seria a destinatária 

final dos produtos fornecidos pela Requerida. 

 



Assim, uma vez caracteriza a Autora como destinatária final dos produtos 

adquiridos e reconhecida sua hipossuficiência técnica, tem-se configurada uma relação 

de consumo. Nesse sentido, pertinente o entendimento doutrinário: 

 

Sustentamos, todavia, que o conceito de consumidor deve ser interpretado a 
partir de dois elementos: a) a aplicação do princípio da vulnerabilidade e b) a 
destinação econômica não profissional do produto ou do serviço. Ou seja, em 
linha de princípio e tendo em vista a teleologia da legislação protetiva deve-se 
identificar o consumidor como o destinatário final fático e econômico do produto 
ou serviço. (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6 ed. Editora 
RT, 2016. Versão e-book. p. 16). 

 

Demonstrada a relação de consumo, necessária inversão do ônus da prova, 

consoante disposição expressa do Código de Defesa de Consumidor: 

 

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: [...]  
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências; 

 

Em razão da hipossuficiência probatória (presumida pela situação de 

consumidor), requer-se a concessão do direito à inversão do ônus da prova, com o intuito 

de efetivar o princípio da isonomia no processo. 

 

B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

 

Ao dispor acerca da jurisdição e da ação, o Código de Processo Civil prevê 

que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da inexistência de uma relação 

jurídica (art. 19, inciso I), tal qual se busca nesta ação. Ao tratar do tema, Moacy Amaral 

Santos afirma que: 

 

O conflito entre as partes está na incerteza da relação jurídica, que a ação visa 
a desfazer, tomando certo aquilo que é incerto, desfazendo a dúvida em que se 
encontram as partes quanto a relação jurídica. A ação meramente declaratória 
nada mais visa do que a declaração da existência ou inexistência de uma relação 
jurídica. Basta a declaração da existência ou inexistência da relação jurídica para 
que a ação haja atingido sua finalidade. 

 



No caso, a Autora visa demonstrar que houve o cancelamento do contrato 

com a Requerida, antes da satisfação da prestação, de modo que a dívida não é devida. 

Logo, é indevida toda e qualquer cobrança de valores e, consequentemente, a inserção 

do nome da Autora em cadastro de inadimplentes. Sobre o tema, colhe-se jurisprudência 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 
RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.   
INSURGÊNCIA DO AUTOR.   PRELIMINAR.    CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA 
INICIAL E NA RÉPLICA. PRECLUSÃO.   MÉRITO.   AUTOR QUE REQUEREU 
O CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. COBRANÇA POR MENSALIDADES 
DE SEMESTRE NÃO CURSADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A 
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL DO PEDIDO DE 
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ADEMAIS, RÉ 
QUE CONFIRMA QUE O AUTOR NÃO CURSOU O SEMESTRE PELO QUAL 
FOI COBRADO. INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA 
INEXISTENTE QUE CONFIGURA ATO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO (IN RE 
IPSA). SÚMULA 30 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE 
TRIBUNAL.    "É presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção 
irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo 
despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos" (Súmula 
30. DJe nº 3048, de 26/4/2019).   QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA 
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, E AOS 
CRITÉRIOS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS.   
ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS 
DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "Na ação 
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado 
na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula n. 326 do STJ).   
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ (EDcl 
no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).    RECURSO 
DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300461-
94.2018.8.24.0042, de Maravilha, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de 
Direito Civil, j. 23-04-2020) (destaque próprio). 

 

Pode-se ver do caso análogo juntado acima, que o cancelamento do contrato 

em momento anterior à fruição da prestação resulta na inexistência da dívida, de modo 

que a inscrição em rol de inadimplentes configura ato ilícito, cujo dano é presumido.  

 

Sobre o cancelamento do contrato, cumpre ressaltar que a Autora teve que 

arcar com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos à título de sinal, que foi perdido 



em razão do cancelamento do contrato. Nenhum outro valor é devido nos termos do 

contrato, uma vez que o cancelamento foi realizado e informado à Requerida com 15 

(quinze) dias de antecedência. 

 

Ante o exposto, evidente a ausência de qualquer valor cobrado da Autora pela 

Requerida, motivo pelo qual requer-se a declaração de inexistência do débito.  

 

C) DANOS MORAIS 

 

O art. 5°, X, da Constituição Federal garante ser inviolável, dentre outros, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização por dano material 

ou moral decorrente de sua violação. Importa ressaltar que, pela exegese da norma, não 

há qualquer distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica. É sabido que a pessoa 

jurídica é dotada de honra objetiva, ou seja, sua estima e consideração por terceiros, que 

merece ser protegida. 

 

Além disso, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor 

que “[a] pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Logo, não há dúvida de que a Autora 

pode e merece ser indenizada pelo abalo sofrido em razão da conduta da Requerida. 

Sobre o tema, o art. 186 do Código Civil prevê que “[a]quele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 

Nesse rumo, o dever de indenizar pelo ato ilícito está previsto no art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, nos seguintes termos: “[a]quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No caso, o ato ilícito 

consubstancia-se na inscrição errônea do nome da Autora no cadastro de inadimplentes 

pela Requerida, uma vez que não havia dívida a ser paga, conforme já narrado e 

fundamentado acima.  

 



Ademais, o art. 6°, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor garante o 

direito básico do consumidor de ser protegido contra práticas abusivas por parte do 

fornecedor. Não resta dúvida de que a cobrança e inscrição em cadastro de 

inadimplentes por dívida inexistente é considerada prática abusiva. A esse respeito, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA 
DA RÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 
COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR ABALO ANÍMICO. PESSOA JURÍDICA. 
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA 
DEVIDA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.   I - É pacífico o entendimento, 
tanto da doutrina quanto da jurisprudência, de que a inscrição indevida do 
nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo quando for 
pessoa jurídica, dá azo à compensação por danos morais, que são 
presumidos (in re ipsa).   II - Considerando a natureza compensatória pecuniária 
em sede de danos morais, a importância estabelecida em decisão judicial há de 
estar em sintonia com o ilícito praticado, a extensão do dano sofrido pela vítima 
com todos os seus consectários, o grau de culpa e a capacidade econômica das 
partes, não devendo acarretar enriquecimento da vítima e empobrecimento do 
ofensor, servindo a providência como caráter pedagógico, punitivo e profilático 
inibidor da conduta perpetrada pela Ré.   Desta forma, há de ser minorado o valor 
fixado a título de compensação pecuniária pelos danos morais experimentados 
pela Autora, pois condizente com o estabelecido para casos similares em 
decisões desta Câmara. (TJSC, Apelação Cível n. 0300017-19.2014.8.24.0069, 
de Sombrio, rel. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 19-10-
2017) (destaque próprio). 

 

No caso em comento, não resta dúvidas de que a Autora foi e permanece 

lesada pelo ato ilícito da Requerida. A inscrição indevida do nome da Autora no cadastro 

de inadimplentes macula a honra objetiva da Autora, o que interfere diretamente na 

capacidade da Autora de conduzir os negócios de praxe. Desse modo, configurada a 

existência do ato ilícito, tem-se o dever de indenizar. 

 

Por fim, o quantum indenizatório deve ser fixado de modo a não só garantir à 

parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas deve, 

igualmente, servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita. Assim ensina a 

doutrina: 



 

Com efeito, a reparação de danos morais exerce função diversa daquela dos 
danos materiais. Enquanto estes se voltam para a recomposição do patrimônio 
ofendido, por meio da aplicação da fórmula “danos emergentes e lucros 
cessantes” (CC, art. 402), aqueles procuram oferecer compensação ao lesado, 
para atenuação do sofrimento havido. De outra parte, quanto ao lesante, objetiva 
a reparação impingir-lhe sanção, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à 
personalidade de outrem. (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos 
Morais. 4 ed. Editora Saraiva, 2015). 

 

Ou seja, enquanto o papel jurisdicional não fixar condenações que sirvam 

igualmente ao desestímulo e inibição de novas práticas lesivas, situações como esta 

continuarão a se repetir. 

 

Portanto, requer-se a indenização por danos morais, de modo a representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar o abalo sofrido e de infligir ao causador 

sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que restou evidenciado o 

completo descaso da Requerida quanto aos transtornos causados à Autora. 

 

D) TUTELA DE URGÊNCIA 

 

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Tais requisitos estão 

perfeitamente caracterizados no caso em concreto, como será demonstrado a seguir. 

 

O periculum in mora (risco da demora) fica demonstrado diante da 

continuidade da cobrança indevida, bem como pela inscrição irregular em cadastro 

negativo de crédito. A situação está gerando inúmeros transtornos e constrangimentos 

à Autora, especialmente considerando a influência no fechamento de novos contratos, 

na obtenção de crédito, entre outras atividades essenciais ao funcionamento da 

empresa. 

 

Quanto ao fumus boni iuris (probabilidade do direito), resta demonstrado pela 

narração dos fatos e juntada dos documentos comprobatórios da inexistência do débito. 



Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho do 

processo, quando diante de direito inequívoco: 

 

Se o fato constitutivo é incontroverso não há racionalidade em obrigar o autor a 
esperar o tempo necessário à produção da prova dos fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos, uma vez que o autos já se desincumbiu do ônus da 
prova e a demora inerente à prova dos fatos, cuja prova incumbe ao réu 
certamente o beneficia. (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e 
Tutela de Evidência. Editora RT, 2017. p. 284). 

 

Logo, a concessão da tutela de urgência é medida de rigor, porquanto 

devidamente demonstrado a probabilidade do direito e o risco da demora. A conduta da 

Requerida é abusiva e não pode o Judiciário permitir que a Autora sofra prejuízos em 

consequência. Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, veja-se:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS - LIMINAR - CADASTRO DE INADIMPLENTES - PRAZO EXÍGUO. 
Se foi instaurada discussão sobre o débito é porque o devedor não reconhece a 
dívida ou a sua integralidade, razão pela qual a inscrição de seu nome em 
cadastros de maus pagadores no curso do litígio, é abusiva. A multa diária fixada 
para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte 
a cumprir a obrigação estipulada na decisão. Considera-se suficiente o prazo de 
3 dias para retirada do nome do consumidor, do SPC.  (TJMG - Agravo de 
Instrumento-Cv 1.0000.17.054609-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina 
Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/0017, publicação da 
súmula em 09/11/2017) 

 

Assim, requer a imediata retirada da inscrição da Autora do cadastro de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. 

 

III - DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que 

seja determinado à Requerida a retirada imediata no nome da Autora do 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária; 

 



b) A fixação de multa diária em caso de descumprimento da determinação em 

sede de tutela de urgência; 

 

c) A dispensa da audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC); 

 

d) A citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, apresentar contestação no prazo legal; 

 

e) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor; 

 

f) A total procedência desta ação, para que seja declarado inexistente o débito 

imputado à Autora e convertida a tutela de urgência em definitiva; 

 

g) A condenação da Requerida ao pagamento de danos morais, em valor não 

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 

h) A condenação da Requerida ao pagamento das custas judiciais e dos 

honorários advocatícios; e 

 

i) A produção de todas as provas admitidas em direito. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Navegantes, 31 de agosto de 2020. 

 

 

______________________________ 

OAB/SC n° XX.XXX 




