
Apelação Cível n. 0000953-45.2011.8.24.0030, de Imbituba
Relator: Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 
NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PAGA. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. 

1. CONTRARRAZÕES DA DEMANDADA. PLEITOS DE 
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 
DIANTE DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E EM VIRTUDE 
DA DECRETAÇÃO DE SUA FALÊNCIA. PEDIDOS NÃO 
CONHECIDOS. VIA ELEITA INADEQUADA.

2. RECURSO DA CASA BANCÁRIA RÉ
PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA 

DEMANDA EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE SUA 
FALÊNCIA. INVIABILIDADE. DEMANDA QUE ENVOLVE 
QUANTIA ILÍQUIDA. EXCEÇÃO À NECESSIDADE DE 
SUSPENSÃO QUE ENCONTRA PREVISÃO NO ART. 6º, § 
1º, DA LEI N. 11.101/2005. 

MÉRITO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
DANO MORAL E SIM MERO ABORRECIMENTO. 
INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 
DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. 
DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DA PARCELA. 
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA).

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A QUE TEVE SUA 
FALÊNCIA DECRETADA. HIPOSSUFICIÊNCIA 
DEMONSTRADA. PRECEDENTES DA CORTE. BENESSE 
DEFERIDA NESTE GRAU RECURSAL.

3. RECURSO DA AUTORA
MAJORAÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE ACORDO 
COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA CORTE. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TERMO 
INICIAL. QUANDO NÃO HOUVER INFORMAÇÃO SOBRE A 
DATA EM QUE OCORREU A INSCRIÇÃO, CONSIDERA-SE 



                                                         

2

Gabinete Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

A DATA DO EVENTO DANOSO O MOMENTO EM QUE A 
AUTORA TOMOU CIÊNCIA DO REGISTRO 
DESABONADOR. CORREÇÃO EX OFFICIO.

ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
INVIABILIDADE. DEMANDA DE POUCA COMPLEXIDADE, 
JULGADA ANTECIPADAMENTE. HONORÁRIOS 
ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE 
FOI MAJORADO.

HONORÁRIOS RECURSAIS.  PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO. 
SUSPENSÃO, PORÉM, DA EXIGIBILIDADE DA VERBA 
POR SER A DEMANDADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 
GRATUITA (ART. 98, § 3º, DO NCPC).

RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ 
DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0000953-45.2011.8.24.0030, da comarca de Imbituba 1ª Vara em que é 
Apte/Apdo Rosineide David dos Passos Crispim e Apdo/Apte Banco Cruzeiro do 
Sul S/A - Em Liquidação Extrajudicial.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer dos recursos, negando provimento ao apelo da ré e dando parcial 
provimento ao da autora. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Cláudia Lambert de Faria
Relatora
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RELATÓRIO

Roseneide David dos Passos Crispim ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação de danos e pedido de tutela antecipada em 

face do Banco Cruzeiro do Sul S/A, narrando que teve seu nome inscrito nos 

cadastros restritivos ao crédito em decorrência de suposta dívida com a ré, 

referente a empréstimo consignado. Contudo, aduz que os empréstimos 

consignados foram descontados diretamente de sua folha salarial, isto é, 

quitados.

Por esse motivo, postulou, em sede de tutela antecipada, que a 

demandada procedesse à baixa da negativação de seu nome e, no mérito, pela 

declaração de inexistência do débito e pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Às fls. 42/43 foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, 

determinada a inversão do ônus da prova e deferido o pedido de antecipação da 

tutela.

Citada, a casa bancária ré apresentou contestação (fls. 59/76), 

demonstrando, de início, o cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela. 

Após, sustentou que o feito deveria ser extinto, sem resolução do mérito, diante 

de sua liquidação extrajudicial. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, 

pois houve, efetivamente, contratação. Assim, a cobrança constitui exercício 

regular do direito. Outrossim, impugnou o pedido de danos morais, porquanto 

não demonstrado, e suscitou a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Também requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Houve réplica (fls. 88/93).

Na sequência foi prolatada a sentença de fls. 95/102, que julgou 

procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 
exordial para, confirmando a decisão de fls. 42/43, DECLARAR a inexistência 
do débito inscrito no Serasa (fls. 26/27) e, ainda, CONDENAR o requerido 
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A ao pagamento à autora ROSINEIDE DAVID 
DOS PASSOS CRISPIM da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 
de indenização por danos morais, devendo contar juros de mora desde o evento 
danoso (indevida inscrição – 10.11.2008 – fl. 26) e correção monetária a partir 
desta data, ou seja, da fixação do montante indenizatório.

Nesse sentir:
"Apelação Cível n. 2004.006396-2, de Itajaí.
Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros.
[...].PROCESSUAL CIVIL   JUROS MORATÓRIOS   CORREÇÃO 

MONETÁRIA   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
1. Os juros de mora, nas ações de reparação de danos, incidem a partir 

do evento danoso, consoante o disposto no art. 398 do Código Civil. A correção 
monetária incidente sobre o valor fixado a título de danos morais terá como 
marco inicial a data do provimento judicial que o estabeleceu". 

Ressalto, todavia, que os juros de mora são devidos até a data de 
decretação da liquidação extrajudicial do requerido, pois, a partir daí, são 
incabíveis enquanto não integralmente pago o passivo da instituição bancária, 
por força do art. 18, alínea "d", da Lei n. 6.024/74.

CONDENO a requerida, também, ao pagamento das despesas 
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 20, §3º, c/c art. 21, 
caput, do CPC.

Saliento, por fim, que a execução deste título judicial fica condicionada à 
comprovação, pela autora, do término do procedimento de liquidação ao qual 
está submetido o réu, sem prejuízo de sua habilitação naquele procedimento.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação cível (fls. 

105/115), no qual pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos 

morais e da verba honorária para 20% do valor da condenação.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (fl. 117).

A demandada apresentou contrarrazões (fls. 119/131), sustentando, 

inicialmente, a nulidade dos atos posteriores à sentença por falta de intimação 

acerca do decisum. Requereu, ainda, a extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, em face da inépcia da petição inicial e pelo fato de que teve sua falência 

decretada em 12/08/2015. No mérito, aduziu que verificou em seus sistemas que 

a autora nunca teve seu nome negativado. Assim, requereu o afastamento da 

indenização por danos morais. Requereu, ademais, a concessão do benefício da 

justiça gratuita.
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Às fls. 139/141, a demandada informou, novamente, que não foi 

intimada da sentença para interpor recurso.

Diante dessa informação, o togado singular determinou a intimação 

da parte requerida acerca da sentença proferida (fl. 142).

Foi, então, interposta apelação cível pela acionada (fls. 143/155), 

na qual requer a suspensão do feito diante da decretação de sua falência. No 

mérito, sustenta que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, pois 

devidamente prestado. Aduz que a autora nunca foi negativada, agindo, 

portanto, de má-fé. Também assevera que não restou demonstrado o abalo 

moral sofrido pela autora. Requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça 

gratuita.

A autora apresentou contrarrazões (fls. 160/166).

Os autos foram distribuídos à Terceira Câmara de Direito Comercial 

(fl. 168).

Às fls. 176/185, a Terceira Câmara de Direito Comercial, diante de 

sua incompetência, determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de 

Direito Civil.

Redistribuídos os autos a esta Quinta Câmara de Direito Civil, 

vieram conclusos para julgamento.
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VOTO

Inicialmente, diante da entrada em vigor, a partir de 18-03-2016, do 

novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16-03-2015), faz-se necessário 

definir se a nova lei será aplicável aos presentes recursos.

Com relação aos requisitos de admissibilidade recursal, consoante 

Enunciado administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça (aprovado em 

sessão do Pleno do dia 16-03-16), aquela Corte decidiu que "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC".

No caso em apreço, a sentença foi publicada já na vigência do novo 

CPC, portanto, devem ser observados os requisitos de admissibilidade na forma 

nele prevista. Nesse passo, a autora é dispensada do recolhimento do preparo, 

tendo em vista o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeiro grau (fl. 

42).

Vê-se, pois, que foram preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, pelo que devem ser conhecidos os recursos.

Por seu turno, mister destacar que, de acordo com o art. 14 do 

CPC/2015, "A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 

aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as 

situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Partindo dessa premissa, infere-se que a decisão ora recorrida foi 

proferida pelo Juízo a quo com fundamento no antigo CPC/1973, de forma que a 

análise do pleito recursal deve ainda obedecer aos dispositivos daquele Codex.

1. Contrarrazões da ré

Em contrarrazões, a casa bancária aduziu que o feito deve ser 

extinto, sem julgamento do mérito, em razão da inépcia da petição inicial e 

também diante da decretação de sua falência.
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 Contudo, sabe-se que as contrarrazões não são a via adequada 

para pleitear a reforma da decisão, sobretudo porque, em casos tais, há a 

necessidade de interposição de recurso específico, não sendo possível sua 

análise de forma direta por este Juízo, motivo pelo qual nem se conhece dos 

referidos pedidos.

Nesse sentido, citam-se os precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
PERDAS E DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ EVIDENCIADA. 
BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONCLUSIVO. INVASÃO DE VIA 
PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. FATO QUE 
PREPONDERA SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE E/OU 
EMBRIAGUEZ. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIR MANTIDO. DANOS MATERIAIS. 
ORÇAMENTOS IDÔNEOS E VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE 
RÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA VERBA 
HONORÁRIA. REQUERIMENTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES 
PELA PARTE AUTORA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. VIA ELEITA 
INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 
0300677-53.2017.8.24.0054, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 06/02/2018 
- grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. IMÓVEL. - PARCIAL 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.   RECURSO DA RÉ. (1) ADMISSIBILIDADE. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA TESE. INOVAÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO. - O princípio do duplo grau de jurisdição estabelece que 
configura supressão de instância, porquanto proceder contrário à natureza da 
sistemática recursal, à proibição do ius novorum recursal e à boa-fé processual, 
em flagrante violação aos princípios dispositivo e da cooperação, salvo 
exceções legais, o exame, pelo juízo ad quem, de causa de pedir ou de pedido 
não formulado anteriormente no juízo a quo, ensejando o não conhecimento de 
pretensões caracterizadas pela inovação recursal.   MÉRITO. (2) RESOLUÇÃO. 
CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATU QUO ANTE. DECISÃO 
ACERTADA.   - Uma vez declarada a culpa da construtora para resolução do 
contrato de compra e venda, ponto que não foi objeto de insurgência, correta a 
determinação de retorno ao statu quo ante, com devolução do imóvel dado 
como entrada pelo demandante, não cabendo à construtora fazer alegações em 
nome de terceiros e, ademais, pautadas em compromisso de compra e venda 
não registrado. CONTRARRAZÕES. (3) DANOS MORAIS. VIA ELEITA 
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INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. - Constatado que a insurgência 
apresentada pelo autor, referente à condenação por danos morais, deu-se 
em sede de contrarrazões, via evidentemente inadequada para tanto, não 
se conhece do respectivo pedido. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 0301263-66.2015.8.24.0020, rel. Des. Henry 
Petry Junior, j. 28/11/2017).

2. Apelo da requerida

Em preliminar, a demandada defende a necessidade de suspensão 

do feito, diante da decretação de sua falência.

Dispõe o art. 99, V, da Lei n. 11.101/2005:

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras 
determinações:

[...] 
 V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o 

falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei.

E o artigo 6º, § 1º, enuncia que fica ressalvado a necessidade de 

suspensão da ação, quando se demandar quantia ilíquida.

In casu, a autora ajuizou ação declaratória c/c indenização por 

danos morais objetivando a declaração da inexistência do débito que originou a 

negativação de seu nome nos órgãos restritivos ao crédito e a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais.

Verifica-se, portanto, que os pedidos imediatos dizem respeito à 

quantia ilíquida, pois apenas se terá certeza do real valor da condenação a título 

de danos morais com o trânsito em julgado da presente decisão ou de outra que 

venha a substituir. Desse modo, não se mostra necessária a suspensão do feito.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal 
falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam 
quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no 
juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas 
normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, 
as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito 
líquido (AgRg no REsp 1.471.615/SP, rel. Min. Marco Buzzi,  j. 24/9/2014).
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Afasta-se, pois, o pleito de suspensão da ação.

No mérito, a casa bancária defende a inexistência de falha na 

prestação do serviço e, assim, de abalo moral indenizável. 

Por ser incontroversa a relação de consumo que envolve as partes, 

incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, destacando-

se, para o caso concreto, o art. 14 do referido diploma legal: 

     Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar:
[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, a responsabilidade da demandada pelos serviços 

prestados é objetiva, necessitando, para a sua configuração, apenas a prova do 

dano e do nexo de causalidade entre os serviços prestados e o prejuízo 

suportado pelo consumidor. No entanto, demonstrada a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, não haverá qualquer responsabilização da 

prestadora.

Na espécie, infere-se que a autora teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em decorrência de uma dívida vencida em 

10/11/2008, referente a um empréstimo agrícola e industrial (fl. 26). 

A parte autora, em sua petição inicial, reconhece que contratou um 

empréstimo consignado com a demandada, porém, defende que quitou todas as 

parcelas.

Nesse passo, demonstrou que, efetivamente, realizou a quitação da 

parcela vencida no mês de novembro de 2008 (data do vencimento da prestação 

que gerou a inscrição de seu nome na Serasa, até porque era descontada 

diretamente de sua folha de pagamento (fls. 25 e 29)
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A demandada deixou de se insurgir sobre o pagamento que a 

autora comprova, porquanto não o impugnou em sua contestação ou nas razões 

recursais, presumindo verdadeiros os aludidos fatos, a teor do que preceituava o 

art. 302, caput, do CPC/1973.

Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos 
narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, 
salvo:

I - se não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público 

que a lei considerar da substância do ato;
III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto.

Nesse contexto, extrai-se trecho da sentença que bem apreciou o 

tema:

Depreende-se da leitura da declaração de fls. 26 que o nome da autora foi 
incluído no cadastro de inadimplentes em virtude de inadimplência de dívida 
datada de 10/11/2008.

Segundo alegou na inicial, todos os contratos que firmou com o requerido 
eram consignados em sua folha de pagamento.

Juntou, na inicial, documento que comprova o desconto realizado em 
benefício da requerida no mês de novembro de 2008 (fl. 25).

E, quanto a isso, não houve qualquer insurgência do requerido.  Percebe-
se que sua contestação resume-se ao reconhecimento da contratação havida. 
Não nega, todavia, as consignações realizadas como forma de pagamento do 
negócio.

Logo, diante do contexto probatório produzido nos autos, aliada à 
aplicação da regra da impugnação específica (art. 302 do CPC), não observada 
pelo réu, deve-se reconhecer o pagamento realizado pela autora em relação ao 
débito inscrito em cadastros de proteção ao crédito (fl. 26/27).

Assim, inegável a conclusão pela ilegalidade da inscrição do nome da 
autora no rol de maus pagadores

Destarte, considerando a ausência de impugnação específica 

acerca do pagamento da aludida parcela pela acionante, resta claro que o débito 

foi quitado e a cobrança, bem como a inscrição no cadastro de inadimplentes, 

são indevidas, sendo, portanto, cabível a indenização por danos morais.

É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido 
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de que, em se tratando de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes e 

não havendo apontamentos anteriores regulares, o dano moral é presumido (in 

re ipsa), sendo desnecessária, portanto, qualquer demonstração de que em 

decorrência da inscrição tenha o ofendido sofrido outros reflexos. A simples 

anotação restritiva já possui o condão de lesar a honra, trazendo ao prejudicado 

angústias que merecem ser reparadas.

Neste sentido, citam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 
IMPROVIMENTO.

1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (Resp 
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (AgRg no AREsp 
501.533/DF, rel. Ministro Sidnei Beneti, j. em 27.05.2014).

Ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ. 
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO. ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO 
MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. 
VERBA INDENIZATÓRIA. PLEITOS DE MINORAÇÃO E DE MAJORAÇÃO, 
PELA RÉ E PELO AUTOR, RESPECTIVAMENTE. NECESSIDADE DE 
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA CÂMARA. QUANTUM 
MAJORADO. PROPÓSITO RECONFORTANTE E PEDAGÓGICO ATINGIDOS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO 
DEMANDANTE. DESCABIMENTO. AÇÃO CORRIQUEIRA E DE BAIXA 
COMPLEXIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA 
MANTIDA NO PONTO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ 
E PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR. (TJSC, Apelação Cível n. 
0301224-64.2015.8.24.0054, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 16/05/2017 
- grifou-se).

Do corpo do acórdão, extrai-se:

Como é cediço, nos casos envolvendo inscrição indevida no rol de 
inadimplentes, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de 
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que o dano provém da simples anotação restritiva, pois ela própria possui o 
condão de lesar a honra, trazendo ao prejudicado angústias que merecem ser 
reparadas. É desnecessária, portanto, qualquer demonstração de que em 
decorrência da inscrição tenha o ofendido sofrido outros reflexos, como a 
negativa de crédito perante lojas ou instituições financeiras, por exemplo.

Ora, a mesma interpretação pode-se aplicar ao caso em análise, 

restando configurado o ilícito perpetrado pela demandada, consistente na aludida 

inscrição indevida.

Isso porque, são indiscutíveis e notórias as consequências 

negativas, no âmbito do mercado de consumo, oriundas da restrição injustificada 

do nome do consumidor, violando os seus direitos da personalidade, 

notadamente a sua imagem, honra e vida privada, razão pela qual não merece 

prosperar o argumento da apelante de que se trata de mero aborrecimento.

Por fim, comprovada a responsabilidade da requerida em razão da 

indevida inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, fica 

evidente o dever de indenizar.

A demandada postula, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Como é cediço, o pedido de justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou no 

recurso (art. 99, caput, do NCPC). Ademais, o art. 98 do CPC dispõe que "A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

No caso concreto, a requerida teve sua falência decretada em 

12/08/2015, pelo juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais (autos 

n. 1071548-40.2015.8.26.0100), conforme fls. 132/137 e, em casos envolvendo a 

casa bancária em tela, este Sodalício está concedendo o benefício da justiça 

gratuita em razão de sua precária situação financeira:

PROCESSUAL CIVIL - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - 
HIPOSSUFICIÊNCIA - SÚMULA N. 481, STJ - DEFERIMENTO - CPC/2015, 
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ARTS. 98 E 99, § 3º - DEFERIMENTO   1 Na dicção do art. 98 do Novo Código 
de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.   2 "Comprovada 
pelo recorrente, pessoa jurídica com fins lucrativos (Banco Cruzeiro do Sul S/A, 
em liquidação extrajudicial), sua incapacidade econômico-financeira para arcar 
com as despesas processuais, o deferimento da justiça gratuita, para fins de 
conhecimento do reclamo, é medida que se revela impositiva [...]" (AC n. 
2013.087617-9, Des. Robson Luz Varella). [...] (Apelação Cível n. 
0002211-77.2012.8.24.0023, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 13/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO 
INDÉBITO" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO 
CPC/73 - RECURSO DA RÉ. [...] GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PEDIDO DA 
ACIONADA (PESSOA JURÍDICA - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A) - CASA 
BANCÁRIA QUE TEVE DECRETADA SUA FALÊNCIA - INCAPACIDADE 
FINANCEIRA EVIDENCIADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEFERIDO À 
MASSA FALIDA. Comprovada pela recorrente, pessoa jurídica com fins 
lucrativos (Banco Cruzeiro do Sul S/A), sua incapacidade econômico-financeira 
para arcar com as despesas processuais, mormente em razão de que teve a 
falência decreta, o deferimento da justiça gratuita é medida que se revela 
impositiva. [...] (Apelação Cível n. 0002355-14.2011.8.24.0079, rel. Des. 
Robson Luz Varella, j. 17/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. 
CRÉDITO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA RÉ. PEDIDO DE 
JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EM 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADA A CARÊNCIA FINANCEIRA. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. DEFERIMENTO. AVENTADA 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESE AFASTADA. DESCONTOS 
INDEVIDOS EFETUADOS PELO PRÓPRIO BANCO RECORRENTE. 
ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DAQUELE CRÉDITO. 
SENTENÇA INALTERADA.   PLEITO VISANDO À REDUÇÃO DO QUANTUM 
REPARATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. VALOR 
ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS POR 
ESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA.    RECURSO DA CASA BANCÁRIA 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 
0803386-39.2013.8.24.0023, rel. Des. Rogério Mariano do Nascimento, j. 
05/10/2017 – grifou-se).

Assim, defere-se o benefício da justiça à casa bancária ré.
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3. Apelo da autora

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que o julgador deve fixá-lo 

de acordo com o seu arbítrio motivado, respeitando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não causar o enriquecimento ilícito 

da parte beneficiada e nem levar a bancarrota o ofensor.

Nesse passo, cita-se a lição do Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais 
circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção 
individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do 
sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa 
concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes 
envolvidas.

(...)
Outro critério bastante utilizado na prática judicial é a valorização do bem 

ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, 
liberdade, honra), consistindo em fixar as indenizações por danos 
extrapatrimoniais em conformidade com os precedentes que apreciaram casos 
semelhantes.

(...)
A vantagem desse método é a preservação da igualdade e da coerência 

nos julgamentos pelo juiz ou tribunal, assegurando isonomia, porque demandas 
semelhantes recebem decisões similares, e coerência, pois a sentenças variam 
na medida em que os casos se diferenciam.

Outra vantagem desse critério é permitir a valorização do interesse 
jurídico lesado (v.g. direito de personalidade atacado), ensejando que a 
reparação do dano extrapatrimonial guarde uma razoável relação de 
conformidade com o bem jurídico efetivamente ofendido. (in O arbitramento da 
indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ. Revista Justiça e 
Cidadania. Edição n. 188. p. 15-16).

Continua o Ministro, mais a frente, destacando que o arbitramento 

deve se dar em duas fases:

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da indenização, considerando-
se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes 
jurisprudenciais acerca da matéria (técnica do grupo de casos). Assegura-se, 
com isso, uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, 
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida 
em que se diferenciam.
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Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, 
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas 
circunstâncias. Partindo-se da indenização básica, esse valor deve ser elevado 
ou reduzido de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do 
fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição 
econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.

Com a utilização desse método bifásico, procede-se a um arbitramento 
efetivamente equitativo, respeitando-se as circunstâncias e as peculiaridades de 
cada caso concreto.

Chega-se, desse modo, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens 
dos dois critérios estarão presentes. Alcança-se, de um lado, uma razoável 
correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, 
enquanto, de outro lado, obtém-se um montante correspondente às 
circunstâncias do caso. Finalmente, a decisão judicial apresenta a devida 
fundamentação acerca da forma como arbitrou o valor da indenização pelos 
danos extrapatrimoniais. (in O arbitramento da indenização por dano moral e a 
jurisprudência do STJ. Revista Justiça e Cidadania. Edição n. 188. p. 17).

Sobre o valor da indenização, tratando-se de inscrição por dívida já 

quitada, já decidiu este Tribunal de Justiça: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME 
DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DA CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 
QUE A FATURA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO JÁ TERIA SIDO QUITADA. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MÉRITO. DÉBITO INEXISTENTE. FATURA 
COM RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE PREVALECE 
SOBRE AS TELAS DE SISTEMA INTERNO DA RÉ, DIANTE DE SUA 
FLAGRANTE UNILATERALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO 
CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. COMPROVAÇÃO DO ABALO 
DESPICIENDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO 
CONCRETO. VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) NA ORIGEM 
INADEQUADO. MAJORAÇÃO PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL 
REAIS) QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. (TJSC, 
Apelação Cível n. 0300372-37.2016.8.24.0076, de Turvo, rel. Des. Saul Steil, 
Terceira Câmara de Direito Civil, j. 23-01-2018 – grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUSTE 
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DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS 
REQUERIMENTOS DEDUZIDOS NA PEÇA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DA 
REQUERIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES 
DECORRENTE DE FATURA SUPOSTAMENTE QUITADA. AVENTADA 
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDORA QUE EFETIVA O 
ADIMPLEMENTO DA FATURA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO NO TEMPO E 
MODO DEVIDOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA QUE 
GEROU A NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE AMEALHADO NO FEITO, 
DANDO NOTA DA SUA PLENA QUITAÇÃO. DANO MORAL. INCLUSÃO 
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. 
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). 
PROTEÇÃO À HONRA E À IMAGEM DAS PESSOAS, COM DIREITO À 
INDENIZAÇÃO POR SUA VIOLAÇÃO. MONTANTE FIXADO PELA TOGADA 
A QUO QUE ATENDEU SATISFATORIAMENTE À REPARAÇÃO DA 
PRÁTICA ILEGAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPROVABILIDADE DA 
CONDUTA E ATUAÇÃO NEGLIGENTE DA RÉ EM RAZÃO DA ANOTAÇÃO 
INDEVIDA DO NOME DA DEMANDANTE JUNTOS AOS CADASTROS DE 
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS. REBELDIA IMPROVIDA. 
(TJSC, Apelação Cível n. 0308676-28.2014.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. José 
Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 05-12-2017 – 
grifou-se).

Extrai-se do corpo do acórdão:

Das peculiaridades do caso sub judice, em respeito à prudência, equidade 
e razoabilidade, que servem de base à quantificação dos danos morais, e 
observando-se tratar-se de pessoa natural, cuja dignidade é protegida de 
maneira central no sistema jurídico brasileiro, mantém-se o quantum 
compensatório fixado pela Togada a quo - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.   CONTRATO DE 
MÚTUO. PAGAMENTO CONSIGNADO À FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA 
QUITADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
DISCUSSÃO SOBRE O VALOR ARBITRADO. QUANTUM 
COMPENSATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA PROPORCIONALIDADE.  "A fixação do quantum devido a título de 
indenização pelo abalo moral sofrido, deflui do prudente arbítrio do julgador, ao 
examinar determinadas circunstâncias relevantes existentes nos autos, não 
podendo ser fixado em cifras extremamente elevadas, que importem 
enriquecimento sem causa por parte do lesado, nem ser irrisório, a ponto de 
não servir de inibição ao lesante" (TJSC, Apelação Cível n. 2002.009481-7, de 
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Lages, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch 
Luz, DJe de 9-7-2004).   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 
VALOR ADEQUADO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 3º, 
ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  (TJSC, Apelação 
Cível n. 2015.077780-8, de Laguna, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, 
Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14/01/2016 – grifou-se).

Extrai-se do corpo do acórdão:

O Magistrado arbitrou em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor 
para compensar os danos morais sofridos pela autora, mas a apelante sustenta 
que o valor é exarcebado e que, por isso, deve ser diminuído.

[...]
No caso, o Magistrado a quo fixou a verba compensatória em R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia esta que se mostra adequada e 
razoável.

Assim, analisando-se o caso concreto e ponderadas as 

particularidades do caso em exame, forte nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, verifica-se que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) a 

título de danos morais está em desacordo com o quantum normalmente fixado 

por esta corte, motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 12.000,00, com a 

incidência de correção monetária a partir da data do presente arbitramento, de 

acordo com a Súmula n. 362 do STJ, e  juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da data do evento danoso, conforme determina o art. 398, do Código Civil e a 

Súmula n. 54 do STJ. Destaca-se que, após publicação deste acórdão, deve ser 

observada somente a Taxa Selic, para os juros e correção monetária, consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 196.158/CE e 

Súmula 362).

Ressalta-se, ainda, como bem observado pelo togado singular, que 

"os juros de mora são devidos até a data de decretação da liquidação 

extrajudicial do requerido, pois, a partir daí, são incabíveis enquanto não 

integralmente pago o passivo da instituição bancária, por força do art. 18, alínea 

"d", da Lei n. 6.024/74."

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários 
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sucumbenciais, tal pretensão não merece acolhida. Como cediço, para a fixação 

dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, deve-

se estar atento ao trabalho desempenhado e ao tempo exigido para o seu 

serviço, ao zelo na defesa e exposição jurídica do advogado e à natureza da 

demanda, de modo que a verba honorária remunere de forma apropriada o 

profissional, sob pena de desprestígio ao exercício de uma das funções 

essenciais à justiça, sem, contudo, onerar excessivamente a parte sucumbente. 

Na hipótese, considerando a realização de poucos atos 

processuais, tendo a ação, inclusive, sido julgada antecipadamente (art. 330, I, 

do  revogado CPC) e versando sobre matéria de baixa complexidade, mostra-se 

adequada a fixação do juízo a quo, qual seja, de 15% sobre o valor da 

condenação, o qual, inclusive, restou majorado na presente decisão.

Por fim, em relação aos honorários recursais, considerando que a 

sentença foi publicada já na vigência do novo Código de Processo Civil (fl. 142), 

fixam-se honorários em sede de recurso em favor da advogada da autora em 2% 

do valor da condenação, cumulativamente, perfazendo um total de 17%, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade em razão 

da concessão do benefício da justiça gratuita à demandada.

Em decorrência, voto no sentido de: a) conhecer do recurso da 

requerida e negar-lhe provimento; b) conhecer do recurso da autora e dar-lhe 

parcial provimento para majorar o quantum indenizatório dos danos morais para 

R$ 12.000,00, com a aplicação dos consectários na forma acima exposta; e c) 

majorar os honorários advocatícios, em favor da procuradora da autora, para 

17% do valor da condenação, nos termos da fundamentação supra, suspensa 

sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à 

demandada.
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