
Apelação Cível n. 0001638-29.2011.8.24.0070, de Taió
Relator: Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais 
com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. 

Inscrição indevida do nome da autora em rol de 
inadimplentes. Ato ilícito configurado. Abalo moral 
presumido, prescindindo de comprovação. Obrigação de 
indenizar caracterizada.  Precedentes.

Pleito de majoração do quantum reparatório formulado 
pela parte demandante. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 
(que, com os acréscimos legais, alcança, atualmente, R$ 
11.000,00, aproximadamente). Critérios de fixação. 
Razoabilidade e proporcionalidade. Valor adequado. 
Manutenção.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0001638-29.2011.8.24.0070, da comarca de Taió (Vara Única) em que é 
Apelante Espólio de Maria Nilza Constantino e Apelado Banco GMAC S/A.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator. Custas 
legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Tulio Pinheiro e dele participaram os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Gilberto Gomes de Oliveira e 
Jaime Machado Júnior.

Florianópolis, 14 de junho de 2018.

Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva
Relator
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RELATÓRIO

Perante o Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Taió, Maria 

Nilza Constantino propôs "ação de indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada" (processo n. 070.11.001638-6) em face de Banco GMAC S/A, 

objetivando a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e o 

ressarcimento a título de dano moral que alega ter suportado (fls. 08/15). 

Os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de justiça gratuita 

foram deferidos (fl. 20).

Informado o falecimento da autora (fls. 27/28), o polo passivo da 

demanda foi substituído pelo seu espólio.

Citado (fl. 26), o demandado contestou (fls. 30/45), opondo 

resistência à pretensão exordial.

Réplica às fls. 59/64.

O MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Espíndola Berndt, prolatou a 

sentença de fls. 68/74, cujo dispositivo foi assim redigido:

Ante o exposto, julgo procedentes, com resolução do mérito (art. 269, I, 
do CPC), os pedidos formulados pelo Espólio de Maria Nilza Constantino contra 
Banco GMAC S.A, para:

a) declarar a inexistência de débito da parcela com vencimento em 
06/07/2011, no valor de R$ 1.125,00, oriunda do contrato nº 0049661929, 
entabulado entre o requerido e a falecida Nilza Maria Constantino;

b) condenar a empresa ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 
monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios 
legais a contar da data em que a falecida soube da negativação - 27/08/2011, já 
que não há informação acerca da data da negativação (fl. 12).

c) confirmar a tutela antecipada deferida na decisão de fl. 14.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, 
nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Registre-se que, consoante súmula 326 do STJ, na ação de indenização 
por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 
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não implica sucumbência recíproca.
P. R. I. 
Ficam as partes advertidas quanto ao disposto no art. 475-J, caput, do 

CPC.

Inconformada, a parte autora apelou (fls. 78/90), postulando a 

majoração da verba indenizatória.

O recorrido apresentou contrarrazões (fls. 112/117).

Este é o relatório.

VOTO

Em observância ao julgamento consoante a ordem cronológica de 

conclusão, registra-se que o processo em apreço enquadra-se no inciso VII do § 

2º do artigo 12 do novo Código de Processo Civil, bem como na Meta 2 aprovada 

para o ano 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual se destaca: 

META 2 – Julgar processos mais antigos (todos os seguimentos) 
Identificar e julgar até 31.12.2018, pelo menos: 

[...] 
- Na Justiça Estadual, [...] 80% dos processos distribuídos até 31.12.2015 

no 2º grau [...].

O recurso é tempestivo (fls. 76 e 78), anotando-se que a parte 

postulante é beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 20).

Na inicial (fls. 08/15), aduziu a autora, em resumo, que 1) adquiriu, 

por meio de financiamento com o banco réu, um veículo; 2) sempre cumpriu suas 

obrigações nas datas estipuladas; 3) teve seu nome inserido na Serasa por 

suposto inadimplemento de parcela com vencimento para 06.07.2011; 4) o 

aludido débito foi devidamente quitado; 5) sofreu abalo moral em razão da 

inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito por dívida quitada.

A sentença acolheu os pedidos iniciais, à consideração de que 

"verifica-se que o réu incluiu o nome da falecida Maria Nilza Constantino nos 

órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito da parcela com vencimento 

em 06/07/2011, oriundo do contrato n. 0049661929, consoante se depreende do 

documento de fl. 12. No entanto, na fl. 13 a parte autora comprovou o 
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adimplemento da parcela controvertida, que inclusive se deu no dia do 

vencimento, sem qualquer atraso" (fl. 70).

É incontroverso, diante da ausência de recurso neste sentido, que o 

pagamento da parcela que originou a inscrição no nome da autora no rol de 

inadimplentes ocorreu no dia do seu vencimento.

Por conseguinte, mostra-se indevida a inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito, configurando a conduta ato ilícito, 

imputável ao requerido, consoante dispõe o artigo 186 do Código Civil. 

O abalo moral, em tal hipótese, é presumido, prescindindo de 

comprovação.

A respeito do tema, colhe-se deste Pretório:

1) Apelação Cível n. 2014.048186-3, de Videira, rel. Des. Luiz Fernando 
Boller, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 02.09.2014:

APELAÇÕES CÍVEIS RECIPROCAMENTE INTERPOSTAS. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR 
DANO DE CUNHO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA 
NO CADASTRO RESTRITIVO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.   
[...] RESTRIÇÃO INDEVIDA. ABALO DE CRÉDITO DA PESSOA JURÍDICA. 
DANO DE CUNHO MORAL PRESUMIDO. ENUNCIADO Nº 227 DA SÚMULA 
DO STJ. ESCORREITA ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] 

2) Apelação Cível n. 2014.042900-7, de Blumenau, rel. Des. Jânio 
Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14.08.2014

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 
NO CADASTRO DA SERASA. NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS QUE 
FORAM REGULARMENTE PAGAS. [...] DANO "IN RE IPSA" QUE 
INDEPENDE DA SUA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO, AINDA QUE SE TRATE 
DE PESSOA JURÍDICA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS QUE 
NORTEIAM A ATUAÇÃO DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO 
CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM A SUA REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE QUE FORAM VIOLADOS. 
RECURSO PROVIDO EM PARTE.   

1. O dano decorrente do protesto e da inscrição do nome no rol de 
inadimplentes por dívida já quitada independe de prova, ainda que se trate de 
pessoa jurídica. [...]

Demonstrados os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil, fica caracterizada a obrigação de indenizar. 
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É pacífico na jurisprudência o entendimento de que o quantum 

indenizatório não pode ser exorbitante, a ponto de enriquecer o lesado, 

tampouco irrisório, de maneira a incentivar a reincidência do ato. 

A quantia merece ser fixada de acordo com os critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o dano, a natureza da ação 

que o gerou e a situação econômica do agente causador e do prejudicado. 

Sobre o tema:

A respeito do tema: 

1) Apelação n. 0003565-67.2010.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Cláudio 
Valdyr Helfenstein, j. 16.06.2016:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...]  INSURGÊNCIA 
COMUM   QUANTUM INDENIZATÓRIO - CONDENAÇÃO QUE NÃO PODE 
ENRIQUECER INDEVIDAMENTE A PARTE LESADA, MAS, AO MESMO 
TEMPO, DEVE SERVIR COMO SANÇÃO PARA INIBIR A REITERAÇÃO DO 
ATO ILÍCITO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE - MONTANTE ARBITRADO QUE SE MOSTRA 
ADEQUADO. [...] 

2) Apelação Cível n. 2012.028192-0, de Lages, rel. Des. Denise de Souza 
Luiz Francoski, j. 15.10.2015:

[...] QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO.    TESE 
ACOLHIDA.   MONTANTE ARBITRADO NA DECISÃO PROFERIDA EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO EM 
APREÇO (R$ 5.000,00), PRINCIPALMENTE POR SE CONSIDERAR OS 
EFEITOS DANOSOS PRODUZIDOS PELO ATO ILÍCITO COMETIDO 
CONTRA EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ABALO DE CREDIBILIDADE 
PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA 
AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (R$ 
10.000,00).    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A autora se qualificou como "diarista" (fl. 08) e não mencionou seus 

rendimentos. É beneficiária da justiça gratuita (fl. 20).

O réu é um estabelecimento financeiro de grande porte.

O valor da dívida pela qual o nome da suplicante foi negativado na 

Serasa é de R$ 878,52 (fl. 18).

Não há nos autos elementos suficientes para se aferir por quanto 

tempo o registro surtiu seus efeitos.
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Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção do quantum 

indenizatório arbitrado em primeiro grau (R$ 5.000,00), que com juros e correção 

monetária nos termos da sentença alcança hoje, aproximadamente, R$ 

11.000,00.

Ex positis, a Câmara decidiu conhecer do recurso e negar 

provimento.

Este é o voto.
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