
Apelação Cível n. 0003939-82.2010.8.24.0037, de Joaçaba
Relatora: Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO 
DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO NÃO 
COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ 
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PORQUANTO 

A INSCRIÇÃO TERIA DECORRIDO DE CULPA EXCLUSIVA 
DA CONSUMIDORA, QUE TERIA DEIXADO DE ADIMPLIR 
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À SUA CONTA 
CORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANO 
MORAL E SIM MERO ABORRECIMENTO. 
INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
CONFIGURADA, CONSOANTE ART. 37 § 6º, DA CF E ART. 
14 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 
EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DAS ALEGADAS TARIFAS 
BANCÁRIAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL 
PRESUMIDO (IN RE IPSA). DISPENSA DA PRODUÇÃO DE 
PROVAS.

MINORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO QUE, 
INCLUSIVE, É INFERIOR AO QUANTUM NORMALMENTE 
FIXADO PELA CORTE. 

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
POSSIBILIDADE. DEMANDA DE POUCA COMPLEXIDADE 
E JULGADA ANTECIPADAMENTE, QUE, CONTUDO, 
TRAMITA HÁ MAIS DE SETE ANOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0003939-82.2010.8.24.0037, da comarca de Joaçaba 1ª Vara Cível em que é 
Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado Silvana da Silva e Oliveira Coppi.
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A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

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

SILVANA DA SILVA E OLIVEIRA COPPI ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos 

Morais e Tutela Antecipada em face de BANCO DO BRASIL S/A perante o Juízo 

da 1ª Vara Cível da comarca de Joaçaba, alegando, em síntese, que teve seu 

nome indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito, no dia 

17/07/2009, em razão de débito oriundo de empréstimo/financiamento por ela 

não contraído, vencido em 05/05/2009.

Narrou que possuía conta-salário e cartão-salário junto à ré, em 

virtude de vínculo empregatício com a empresa América Móveis e que teria 

renovado o referido cartão em julho de 2007, sendo que, em 31/07/2007, deixou 

a empregadora, não tendo chegado a receber ou desbloquear o cartão renovado. 

Relata que passou a receber inúmeras ligações de assessorias de 

cobrança e da própria instituição bancária, referente a suposto 

empréstimo/financiamento, o qual assevera jamais ter contraído. Ademais, 

passados aproximadamente dois anos, recebeu notificação de que seu nome 

seria incluído no rol de maus pagadores do SPC.

Assim, ao tentar efetuar compras no comércio local, teve seu 

crédito reprovado por seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito, vindo 

a procurar o PROCON, na tentativa de solucionar o caso, porém, sem êxito.

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

procedesse a baixa da negativação de seu nome e pugnou, no mérito, pela 

declaração de inexistência do débito e pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Ademais, pleiteou a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O despacho de fl. 27 indeferiu o pleito de gratuidade da justiça, 

determinando à autora que, no prazo de 10 (dez) dias, trouxesse elementos 

probatórios capazes de demonstrar sua condição de pobreza ou recolher as 
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custas iniciais. 

Apresentação de documentos pela demandante às fls. 29/32.

Às fls. 33/36, foi deferida a antecipação da tutela cautelar.

Citada (fl. 39), a ré apresentou contestação (fls. 40/56), 

sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, porquanto apenas intermediou a contratação da conta salário em 

debate nos autos, sendo mera mandatária da empresa empregadora, a qual 

seria a responsável pela baixa da relação empregatícia em face dos serviços 

contratados com a instituição financeira. Nesse sentido, aduziu ainda que, à 

pedido da cliente, a conta-salário teria sido transformada em conta eletrônica, na 

data de 22/06/2007, conforme contratos anexados e asseverou que para o 

encerramento da conta-salário se faz necessário o pedido formal do consumidor. 

Ressaltou que a abertura de conta-salário se dá pela empresa empregadora em 

nome de um favorecido, exclusivamente para pagar-lhe salário/vencimentos, 

sendo o cliente isento de tarifa de manutenção, a qual é negociada e cobrada da 

empregadora. Alegou que a própria requerente teria reconhecido não ter 

realizado o encerramento formal da conta corrente, o que geraria a cobrança de 

tarifas contratualmente previstas, de modo que regular a restrição, tendo em vista 

ter agido no exercício regular de um direito, diante da existência de débitos em 

nome da demandante. Ante o exposto, aduziu a inexistência de nexo de 

causalidade entre a sua conduta e o suposto prejuízo sofrido pela autora, 

pleiteando a extinção do feito em seu favor.

Defendeu, também, a ocorrência de inépcia da inicial, visto que o 

pleito de indenização por danos morais não possuía causa de pedir, porquanto 

não comprovado pela autora os danos sofridos, condição necessária à 

configuração do dano moral, tampouco tendo informado o protocolo de 

reclamação administrativa junto ao PROCON e junto à requerida. Desse modo, 
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requereu a extinção da demanda.

No mérito, aduziu, em face da alegação da requerente de não 

possuir qualquer transação bancária junto à instituição bancária, que, em não 

tendo comunicado a ré do desligamento da empresa contratante, a autora seria, 

sim, devedora, tendo em vista não ter mantido saldo positivo para pagamento 

das taxas de manutenção. Ressaltou ter restado confirmado pela requerente a 

utilização dos supostos recursos contratados, bem como que ela sabia 

antecipadamente quais encargos seriam cobrados, não podendo se furtar à sua 

obrigação mediante a alegação de que, no momento da contratação, não 

possuía consciência capaz de reconhecer supostas abusividades. Isso posto, 

defendeu a não configuração do dano moral, visto que não houve conduta 

danosa de sua parte, tendo sido a demandante quem motivou a inscrição do seu 

nome nos órgãos restritivos do crédito. Por fim, asseverou a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e, no caso de eventual condenação, pugnou fosse a 

indenização arbitrada em valor não superior a R$ 100,00, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito por parte da demandante. 

Houve réplica (fls. 67/73), na qual a autora aduziu não ter a 

requerida negado que a consumidora possuía somente conta-salário aberta pela 

empresa empregadora e que neste tipo de conta o funcionário seria isento de 

qualquer tarifa, a qual seria cobrada da pagadora do salário. Asseverou que a 

demandada teria deixado de apresentar documentação comprobatória da 

existência de dívida que pudesse justificar a anotação, em especial quanto ao 

suposto financiamento que lhe foi cobrado (fl. 18 dos autos originários, fl. 25 

neste segundo grau), apenas apresentando argumentos dissociados com a 

realidade descrita na inicial. Sustentou que o ato ilícito havia de ser atribuído à 

requerida, porquanto foi quem inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, assim como encaminhou à assessoria de cobrança débito por 

empréstimo que jamais existiu. Sustentou que os requisitos caracterizadores da 
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responsabilidade civil estariam todos presentes na espécie, reiterando o dever da 

instituição bancária de indenizar-lhe os danos morais causados pela restrição 

indevida. Quanto às preliminares suscitadas, defendeu a legitimidade passiva da 

ré, porquanto teria sido a responsável pelo registro desabonador e pelos danos 

dele decorrentes - conforme informaria o documento de fls. 15/16 (fls. 22/23 

neste grau de jurisdição) – e aludiu ter restado certo seu pedido, inexistindo 

inépcia da inicial. 

Ato seguinte, sobreveio a sentença (fls.149/153), que julgou 

procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]
9. Isto posto, este juízo julga procedente a ação para condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora  
a contar do evento danos, nos termos das Súmulas 54 e 362, do Superior 
Tribunal de Justiça.

9.1 Atribui-se ao réu o pagamento integral do ônus sucumbencial, 
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (fls. 

156/167), sustentando, em suma, que a própria parte autora teria admitido a 

abertura da conta-salário e a solicitação de renovação do cartão a ela vinculado, 

fato que acarretou na transformação em conta eletrônica, em 22/06/07. Nesse 

sentido, sustenta que a demandante não teria pago suas tarifas bancárias, 

acarretando a devida inserção do seu nome no cadastro de maus pagadores, no 

regular exercício do seu direito. Assim, aduz que os danos morais 

experimentados pela apelada decorreram de culpa exclusiva da própria 

consumidora, bem como que inexistente qualquer defeito na prestação dos seus 

serviços, de modo que excluída, portanto, sua responsabilidade. Ademais, 

sustenta tratar-se o caso de mero dissabor cotidiano, não havendo qualquer 

comprovação de efetivo prejuízo à recorrida, razão por que inexistente o dever 
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de reparação por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, pleiteia a 

minoração do quantum indenizatório para valor que não ultrapasse um salário 

mínimo, por considerar aviltante o valor fixado na sentença. Por fim, em sendo 

provido o recurso, requer sejam os honorários advocatícios e encargos 

processuais imputados somente à parte autora ou, do contrário, que sejam 

reduzidos ao mínimo, tendo em vista o exagerado percentual estabelecido pelo 

juízo a quo.

A parte autora apresentou contrarrazões, às fls. 170/179, reiterando 

o exposto na inicial e réplica e aduzindo ter a apelante deixado de apresentar os 

extratos bancários capazes de demonstrar a movimentação da conta da apelada, 

bem como as operações que teriam originado o débito, de modo que configurado 

o ato ilícito praticado pela demandada, que procedeu à inscrição do seu nome 

sem a comprovação da existência do débito. 

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 ao presente recurso.

             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, razão pela qual devem ser observados os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, os quais se encontram presentes na espécie. Por seu turno, 

a análise do pleito recursal também deve obedecer aos dispositivos do novo 
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código.

Conforme relatório acima, a apelante/ré pretende eximir-se da 

responsabilidade de indenizar a autora pelos danos morais supostamente 

sofridos em virtude da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

sustentando ter a anotação decorrido de culpa exclusiva da consumidora, que 

deixou de adimplir as tarifas bancárias da sua conta, bem como, alegando 

consubstanciar o caso em tela mero aborrecimento. Subsidiariamente, no caso 

de manutenção da obrigação de indenizar, pleiteia a redução do quantum 

arbitrado e, por fim, em sendo provido o recurso, requer sejam os honorários 

advocatícios e encargos processuais imputados somente à parte autora ou, do 

contrário, que sejam reduzidos ao mínimo, tendo em vista o exagerado 

percentual estabelecido pelo juízo a quo.

De início, cumpre consignar que a relação jurídica havida entre as 

partes é tipicamente de consumo, compreendendo-se a autora e a demandada 

aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos 

arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, in vebis:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 
de produtos ou prestação de serviços.

Deste modo, por ser incontestável 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 
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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 apelante 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 demandante/apelada teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em 17/07/2009, em decorrência de 

uma dívida referente a suposto empréstimo/financiamento realizado junto ao 

contrato nº 00000000000013432, com vencimento em 05/05/2009 (fls. 22/23). 

Todavia, a requerente assevera jamais ter contraído tal 

empréstimo/financiamento, sendo que sua relação jurídica com a demandada 

restringia-se a conta e cartão-salário, tendo renovado referido cartão em julho do 

mesmo ano, sem, contudo, jamais recebê-lo ou efetuar seu desbloqueio.

Da análise dos autos não se mostra possível apreender, 

efetivamente, a que se referiria o débito que originou a restrição no nome da 

demandante. Nesse sentido, aduziu a autora que vinha sendo cobrada por 

suposto empréstimo/financiamento firmado junto à requerida, enquanto a ré 

assevera ter a anotação decorrido do não pagamento pela requerente das tarifas 

bancárias relativas à sua conta.

Pois bem.

Compulsando o corpo processual, denota-se que, inobstante a 

comprovação pela ré da contratação de conta-corrente pela autora, em 

18/06/2007, conforme documentos de fls. 58/60, deixou de colacionar extratos 
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bancários capazes de demonstrar a movimentação da conta pela acionante, 

assim como as alegadas tarifas bancárias inadimplidas, não tendo demonstrado, 

portanto, sequer minimamente, os valores supostamente inadimplidos pela 

demandante e que teriam acarretado a inscrição do seu nome no rol de maus 

pagadores. 

Ademais, consoante documento de fl. 25, a requerente vinha sendo 

cobrada, em nome da ré, por empréstimo/financiamento que alega jamais ter 

realizado, afirmação esta que nem mesmo foi impugnada pela instituição 

demandada, a qual deixou de trazer aos autos documentação comprobatória da 

existência de tal negócio jurídico e, menos ainda, de quantia inadimplida pela 

autora, razão por que há que se conceber inexistente.

Desse modo, a recorrente não logrou êxito em comprovar a 

existência e exigibilidade de quaisquer valores devidos e não pagos pela autora, 

dever que lhe incumbia, tendo em vista a inversão do ônus da prova. Assim 

sendo, impõe-se considerar a inexistência tanto de débito decorrente de 

empréstimo/financiamento (fl. 25), quanto de eventuais tarifas relacionadas à 

conta-corrente da autora (fls. 58/60), não havendo comprovação pela requerida 

de qualquer quantia que pudesse ter devidamente originado a restrição no nome 

da demandante.

Assim, ao incluir o nome da requerente no serviço de proteção ao 

crédito por débito inexistente, a companhia ré agiu de forma ilícita, devendo 

responder pelos danos morais causados.

Neste sentido, é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

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 
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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, de Rio do Sul, rel. Des. Jairo Fernandes 
Gonçalves, j. 16-05-2017). 

Do corpo do acódão, extrai-se:

Como é cediço, nos casos envolvendo inscrição indevida no rol de 
inadimplentes, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de 
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 apelante, consistente na aludida 

inscrição indevida.

Quanto ao tema, é pacífico na jurisprudência, como demonstrado, 

que, em se tratando de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes e não 

havendo apontamentos anteriores regulares, o dano moral é presumido (in re 
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ipsa), prescindindo, portanto, da produção de outras provas.

           Isso porque são indiscutíveis e notórias as consequências 

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

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

notadamente a sua imagem, honra e vida privada.

Desse modo, não merece prosperar o argumento da apelante de 

ausência do dever de indenizar pela não comprovação de efetivo prejuízo e por 

tratar-se de mero aborrecimento.

Relativamente 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.

            Na verdade, o quantum deve exercer uma função reparatória e 

pedagógica, observando-se a necessidade de desestimular a reiteração da 

conduta ilegal praticada, assim como a repercussão do evento danoso para a 

vítima. 

Diante da ausência de parâmetros objetivos para a fixação do dano 

moral, deve o magistrado estabelecê-lo sempre levando em consideração as 

peculiaridades do caso concreto. 

"Na linha dos precedentes desta Corte, "A indenização por danos morais 
deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, 
o ato que o gerou [...]; não podendo ser exorbitante, a ponto de gerar 
enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência" (AC n. 2006.013619-0, 
rel. Des. Fernando Carioni, j. em 3.8.2006).

Em casos semelhantes, já decidiu esta Câmara: 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE 
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APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INADMITIDA   Não obstante ser garantido ao réu 
revel o direito de defesa, impõe-se a ele receber o processo no estado em que 
se encontrar, nos termos do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil. Desse modo, vencida a fase instrutória, na qual o demandado teria a 
incumbência de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, não 
mais lhe é permitido, em sede recursal, trazer à baila questões fáticas que não 
foram suscitadas e apreciadas no primeiro grau ou apresentar prova 
documental preexistente à sentença, sob pena de malferimento ao duplo grau 
de jurisdição e supressão de instância.   CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 
- DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VERBA DE 
NATUREZA COMPENSATÓRIA 1 Comprovado o nexo de causalidade e 
excluídos os casos de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, a 
inscrição indevida do nome deste nos cadastros de proteção ao crédito sujeita o 
fornecedor a responder pelos danos morais e materiais suportados por aquele.   
2 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 
objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que 
sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, 
devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame 
sofrido. (TJSC, Apelação Cível n. 0310464-57.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. 
Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-03-2018).

Do corpo do acórdão, extrai-se:

Ainda que, na prática, não seja possível delimitar com exatidão a 
importância que equivale ao dano moral, a reparação deve consistir numa justa 
compensação ao lesado pela ofensa imposta. Nesse passo, o quantum 
indenizatório deve ser estabelecido de tal forma que desestimule a prática de 
ilícitos, recomendando-se ainda ao julgador que observe os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar da apreciação de todos os 
elementos que concorreram para a causa da lesão, bem como das suas 
conseqüências. 

Por isso, entende-se que, acompanhando a função compensatória, o 
montante da indenização possui também um sentido punitivo, que contém uma 
concepção de função preventiva e resulta na ideia de ressarcimento-prevenção. 
Isso faz com que os bens jurídicos ligados à personalidade da pessoa e 
tutelados pelo Estado não constituam simples valores abstratos dissociados da 
realidade hodierna.

(...)
Contudo, não se pode fazer com que o caráter punitivo da condenação se 

sobreponha à natureza reparatória da indenização por danos morais. Noutras 
palavras, o efeito repressivo da indenização, com natureza claramente 
sancionatória, não pode sobrelevar o fim maior dos danos morais que, na sua 
essência, têm natureza nitidamente compensatória. 

(...)
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Com efeito, nítida é a falha do banco réu, que acusou indevidamente o 
consumidor da inadimplência de valores que não eram devidos, uma vez que o 
serviço não foi por ele contratado; contudo, mesmo assim, o requerido 
procedeu à inscrição irregular do seu nome no cadastro público restritivo de 
crédito, causando-lhe as ofensas reconhecidas. 

As circunstâncias, como apresentado, extrapolaram o limite do tolerável e, 
portanto, justificam a manutenção do quantum indenizatório em R$ 20.000,00, 
pois revela-se adequado, diante do quadro fático delineado nos autos e 
consideradas as peculiaridades do caso. 

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTO DE DÍVIDA 
INEXISTENTE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PLEITO DE MINORAÇÃO DA 
VERBA COMPENSATÓRIA. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS. VALOR FIXADO 
DENTRO DOS PARÂMETROS DA CASA. SENTENÇA MANTIDA. TERMO 
INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO EVENTO DANOSO. 
RELAÇÃO CONTRATUAL. FLUÊNCIA DEVE TER COMO MARCO INICIAL A 
DATA DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA 
CONCESSIONÁRIA. (TJSC, Apelação Cível n. 0501709-92.2013.8.24.0008, de 
Blumenau, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, 
j. 15-08-2017).

Do interior do acórdão, retira-se:

(...) a prestação pecuniária a ser determinada deve se dar em medida 
justa, para compensar os prejuízos causados pelos fatos narrados e com o 
objetivo punitivo/reparador em mente, de modo que a indenização se amolde ao 
caso concreto e seja, além de reparadora, sancionadora. 

Na hipótese, o Togado singular fixou a verba indenizatória em R$ 
20.000,00, valoração que se mostra adequada, considerando-se a extensão do 
dano e as circunstância do caso. Diante deste cenário, tem-se que o valor 
indenizatório se mostra justo e razoável porque cumpre ao binômio punição do 
ofensor e reconforto do ofendido.

Assim, analisando-se o caso concreto, vê-se, de um lado, uma 

instituição financeira de grande capacidade organizacional, que não diligenciou 

acerca da existência e regularidade do débito antes de efetivar registro 

do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.
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De outro lado, tem-se a demandante, consumidora inegavelmente 

vulnerável, que foi negativada nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

tendo sido privada da utilização de seu nome no mercado de consumo, 

decorrente de dívida não contraída.

Deste modo, ponderadas as particularidades do caso em exame, 

forte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, a título de danos 

morais, encontra-se, inclusive, abaixo do quantum normalmente fixado por esta 

câmara, motivo pelo qual não pode ser minorado, não merecendo acolhida, 

neste ponto, o apelo da requerida.

Esclarecida a questão do valor da verba compensatória e, em não 

tendo sido provido o requerimento de exclusão da condenação da ré ao 

pagamento de verba indenizatória, passa-se à análise do pedido de minoração 

do percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios.

Como cediço, para a fixação dos honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, 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, tratando-se de feito que versa sobre matéria de baixa 

complexidade, bem como, considerando a realização de poucos atos 

processuais, tendo a ação, inclusive, sido julgada antecipadamente (art. 355, I, 

do NCPC) e, por outro lado, visto que já tramita há mais de sete anos, mostra-se 

adequada a redução dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da 

condenação, já considerando o labor na fase recursal.
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Por derradeiro, não há que se falar em honorários recursais, posto 

que a requerida permaneceu totalmente sucumbente quanto aos pedidos iniciais.

       Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso da ré e dar-

lhe parcial provimento, apenas para minorar o percentual fixado a título de 

honorários sucumbenciais.
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