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Apte/Apdo Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo e Apdo/Apte Fabiano 
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A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do Recurso do Banco Requerido e negar-lhe provimento, bem como 
conhecer do Recurso do Requerente e dar-lhe provimento. Custas Legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joel Dias Figueira Júnior.

Florianópolis, 21 de junho de  2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da decisão recorrida (fls. 80/86), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"[...] 
FABIANO FERNANDES propôs "ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais" contra HSBC BANK BRASIL S. A. 
Narrou que, a despeito de satisfazer as prestações cabíveis-lhe dos contratos 
firmados com a ré, teve seu nome inserido por esta no cadastro de maus 
pagadores.

Estabelecido esse contexto, o autor então pugnou pela: I – declaração da 
inexistência do débito sujeito à inscrição negativa; e II – condenação em 
compensação pecuniária pelos prejuízos morais. Finalmente, almejou a 
antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a fim de impor-se a exclusão de 
seu nome dos cadastros negativos.

Medida antecipatória indeferida (fl. 35).
Citada, a ré apresentou resposta na forma de contestação, em que 

sustentou que a inscrição aludida advém do contrato de n. 12990385023, ao 
qual houve sempre "faixas de atraso, o que justifica as negativações do autor". 
No mais, trouxe fundamentos abstratos em relação ao tema de fundo.

Houve réplica.
Finalmente, este Juízo declinou a possibilidade de julgamento antecipado 

do feito, decisão da qual as partes não se insurgiram.
É o relatório. Decido.
 [...]"

Em seguida, sobreveio a sentença.

Da Sentença

A Juíza de Direito, Dra. ALESSANDRA MENEGHETTI, compôs a 

lide, nos seguintes termos:

"[...] 
Diante do exposto, julgo procedente a pretensão inicial e, em 

contrapartida, declaro inexistente a dívida indicada à fl. 14, atinente ao contrato 
n. 020000000129904 e com vencimento em 08-4-2013.

Condeno a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) relativos aos danos morais ora reconhecidos.

Correção monetária da data em que publicada a sentença (Súmula 362 do 
STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos 
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do proveito econômico obtido, 
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nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.
Finalmente, determino que a parte ré exclua o nome da parte autora do 

cadastro de maus pagadores. Apenas demonstrada a inércia desta em retirar o 
nome daquele é que se fará necessária intervenção judicial. [...]" (fls. 85/86).

Da Apelação do Banco Requerido

Inconformado com a prestação jurisdicional entregue, HSBC BANK 

BRASIL S. A., interpôs recurso de Apelação (fls. 89/103), requerendo, a reforma 

da sentença, com a exclusão ou eventualmente a minoração do quantum 

compensatório fixado na origem, com a incidência dos juros de mora a partir da 

data do arbitramento definitivo da verba.

Da Apelação do Requerente 

Por outro lado, FABIANO FERNANDES, insurge-se por meio de 

recurso de Apelação (fls. 112/119), requerendo, inicialmente, a concessão do 

benefício da Justiça Gratuita e, na sequência, o provimento do Apelo, com o fito 

de majorar a verba indenizatória, com a fixação, ao final, de honorários recursais.

Das Contrarrazões

Em contrarrazões oferecidas respectivamente às fls. 124/129 e 

130/136, ambas as partes conclamam o não acolhimento do Recurso contrário, 

com base na ilicitude dos argumentos propugnados.

Vieram conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade dos Recursos

Da análise da Justiça Gratuita postulada pelo Autor

FABIANO FERNANDES pugnou nas razões recursais, a concessão 

do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse caso, por expressa disposição inscrita no art. 224 do 

Regimento Interno desta Corte de Justiça, bem como no § 7º do art. 99 do 

CPC/2015, compete ao Relator conceder ou não o benefício, mediante análise 

dos pressupostos atinentes à espécie.

Salienta-se, a propósito, que para a concessão do benefício, ora 

pleiteado, não se exige condição de miserabilidade, nem que seja o interessado 

um indigente. Basta que ele afirme e comprove não poder custear as despesas 

do processo sem sacrificar os gastos normais com o seu sustento e o de sua 

família.

A propósito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos".

Pois bem. Pela prova carreada aos autos, resultou evidenciado que 

o Autor/Apelante aufere renda mensal no valor máximo de R$ 1.800,00 (fl. 148). 

Logo, declarada a sua reduzida capacidade financeira, defere-se os benefícios 

da Justiça Gratuita (art. 98, § 5º, do CPC/2015), ressalvando a possibilidade de 

revisão de tal provimento.

Assim, considerando tal deferimento e as decisões de fls. 138/139 e 

153/154, conhece-se dos Recursos, uma vez que presentes os pressupostos 

legais de admissibilidade.

II – Da Aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor

Assevera-se, antes de adentrar propriamente no mérito, que o 

cenário em tela tem cunho de natureza consumerista, dada a hipossuficiência e 
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vulnerabilidade apresentada pela parte Requerente, assim como a atividade 

comercial desempenhada pela Requerida, as quais se enquadram 

respectivamente nos conceitos de Consumidora e Fornecedora, à luz das regras 

dispostas no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, ex vi:

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

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

E:

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.

[...]
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Desta feita, aplica-se o referido Códex à hipótese.

III – Da Apelação do Banco Requerido

Inicialmente, HSBC BANK BRASIL S. A. requer a exclusão da 

condenação imposta na decisão recorrida, sustentando, inicialmente, que, "a 

parcela com vencimento em 08/08/2013 foi paga em 03/10/2013, divergindo, 

portanto, da informação da parte Apelada de que todas as parcelas do contrato 

foram pagas em dia." (fl. 92), o que não merece acolhimento.

Isso porque, tal parte deixou de comprovar a legitimidade da dívida, 

ônus que indubitavelmente lhe incumbia. Ora, não há provas conclusivas e 

satisfatória quanto à existência de inadimplência do Autor, sendo imprescindível 

que tal circunstância resultasse comprovada.

Nesse contexto, assevera-se que os elementos probatórios foram 

examinados com muita percuciência pela Juíza de direito, Dra. ALESSANDRA 

MENEGHETTI, razão pela qual os motivos expendidos na sentença, que a seguir 

serão transcritos, passam a integrar os fundamentos deste acórdão, como 
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segue:

[...] o documento de fls. 14 – 15, emitido pela CDL – Criciúma, demonstra 
inequivocadamente que o único registro negativo no nome do autor advém do 
contrato de número 020000000129904 firmado com a ré, cuja parcela 
supostamente não satisfeita venceu em 08-4-2013.

No entanto, sobre esse específico fato, a contestação não traz qualquer 
insurgência específica, objetiva. Não, na verdade, a ré optou por trazer à lide 
informações inteiramente dissociadas do contexto travado: aduz ter o autor 
inadimplido o contrato de n. 12990375023, cuja prestação hipoteticamente 
venceu em 08-8-2013, circunstâncias que nem sequer guardam 
correspondência na declaração aludida – emitida, repisa-se, pela CDL de 
Criciúma – ou em qualquer outro elemento de prova. [...]

Nesse aspecto, ganha contorno relevante o princípio do ônus da 
impugnação específica, que, a depender do momento processual, ganha 
terminologia própria, embora a essência permaneça a mesma: toda 
impugnação deve apontar uma a uma as incorreções do ato impugnado. [...]

De todo modo, a despeito da conduta omissa da ré, extrai-se dos 
documentos de fls. 16 – 19 início de prova do sustentado pelo autor. É que tais 
elementos demonstram o adimplemento – justamente na data de 08-04-2013 - 
de prestações de contratos firmados com a ré, embora sem discriminar o 
número das avenças parcialmente satisfeitas.

Enfim, o contexto declinado acima conduz à veracidade do alegado na 
inicial. Em contrapartida, porque a hipótese de indevida inscrição nos cadastros 
de maus pagadores configura hipótese de dano moral in re ipsa, a procedência 
da pretensão inaugural é a medida que se impõe.

Assim, vê-se que se afigura ilegítimo o débito que ensejou o 

apontamento sub judice (fls. 14/15) e, via de consequência, ilícita a conduta do 

Banco Réu.

À vista disso, forçoso concluir que a negativação em destaque se 

deu de maneira indevida, ou seja, ilícita, surgindo, assim, o dever de indenizar, 

em atenção ao disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, o Banco Recorrente alega a ausência de comprovação de 

danos morais.

Nesse contexto, impende consignar que em se tratando de abalo 

anímico decorrente de inscrição do nome do cliente, sabe-se que este existe in 

re ipsa, ou seja, pela força dos próprios fatos, e se caracteriza pela simples 

inscrição, "de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o 

dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, 
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que decorre das regras de experiência comum." (CAVALIERI FILHO, Sérgio: 

Programa de responsabilidade civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

101/102).

Isso porque é cediço a dificuldade que o Consumidor enfrenta 

quando maculado seu crédito. 

Colhe-se julgado deste Órgão Fracionário em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA 
DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 
MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" COMPENSATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA VERBA. RECURSOS 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - É entendimento cristalizado na 
jurisprudência dos tribunais do País que, havendo a inscrição ou 
manutenção indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 
crédito, está caracterizado o dano moral por abalo do crédito, 
independentemente de comprovação do prejuízo imaterial sofrido pela 
pessoa lesada, porquanto presumível (in re ipsa). [...] (Apelação Cível n. 
2014.011609-0, de Sombrio, rel. Des. JOEL FIGUEIRA JÚNIOR, j. 3/12/2015- 
grifou-se).

À luz dessas considerações, torna-se inequívoco o preenchimento 

dos elementos legais que circundam a reparação civil em tela: conduta ilícita, 

dano (presumível, in casu), e relação de causalidade (o dano decorreu da 

inscrição indevida), de sorte que é de se manter a decisão objurgada que 

reconheceu o dever de indenizar.

Fortuitamente, o Banco Apelante requer a redução da monta 

indenizatória, bem como insurge-se acerca do termo inicial para a contagem dos 

juros de mora, o qual defende ser a partir da data do seu arbitramento definitivo, 

questões a seguir analisadas conjuntamente com o Apelo do Autor, em razão da 

similitude das matérias vertidas. 

IV – Da Apelação do Requerente

FABIANO FERNANDES insurge-se requerendo a majoração dos 

valores arbitrados a título de danos morais e, ainda, o acréscimo do percentual 
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que definiu a verba advocatícia, a título de honorários recursais.

a) Do quantum compensatório

Assevera-se que não há parâmetros legais para arbitrar o valor da 

indenização. Por consequência, não tendo base financeira ou econômica própria 

e objetiva, a verba destinada à reparação de dano moral deve ser definida pelo 

órgão julgador levando em consideração primordialmente às minúcias do caso 

concreto.

Ademais, tal arbitramento deve ser mensurado com moderação, em 

respeito aos princípios da adequação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, em consideração não só às condições sociais e econômicas 

das partes, como também ao grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, 

de forma que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha 

de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento 

injustificado para o lesado.

A respeito, REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA leciona:

Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral 
são a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante. Inserem-se nesse 
contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, 
como análise do grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado 
no evento danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao 
proveito obtido como ilícito. [...] Em suma, a reparação do dano moral deve ter 
em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, 
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a "inibir 
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da 
sociedade", traduzindo-se em "montante que represente advertência ao lesante 
e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento 
lesivo" (Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 841-842).

E ainda, outro não é o entendimento perfilhado por este Tribunal de 

Justiça:

[...] "O arbitramento do dano moral é apurado pelo juiz, que o fixará 
consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto 
e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a 
da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que 
seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe. (AC Cível 
98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino)'." (AC n. 2009.039135-5, rel. Des. Cid 
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Goulart, j. em 25.10.2011).(Apelação n. 0002281-62.2012.8.24.0163, de 
Capivari de Baixo, rel. Des. GERSON CHEREM II, j. 30/06/2016).

Diante disso, tem-se que a compensação material não se presta 

como instrumento para o enriquecimento ilegítimo daquele que a recebe, porém, 

deverá ser suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o 

ofensor não reitere a prática danosa.

Sob tal panorama, conclui-se que tal conduta merece ser 

indenizada, porquanto, além de ilícita, foi abusiva, causando ao Autor, 

indiscutivelmente, o abalo de crédito que alega ter sofrido, e que, em tais casos, 

inclusive, não necessita de comprovação, consoante já exposto.

Todavia, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na 

sentença, encontra-se desarrazoado a uma justa compensação, de maneira que 

a pretensão à sua majoração merece prosperar.

Assim, em atenção aos critérios indicados alhures e diante da 

moldura fática delineada nos autos, amplia-se o quantum compensatório 

definido na origem ao importe de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), valor este 

que melhor reflete os padrões médios definidos por esta Câmara em situações 

análogas, máxime quando atualizados seus cálculos com os respectivos 

consectários legais que repercutem sobre o valor (correção monetária e juros de 

mora).

Na sequência, assevera-se que certa foi a fixação do termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre verba indenizatória na origem, à luz do 

entendimento jurisprudencial, inclusive, que se encontra sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Com efeito:

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual. 

Logo, afasta-se o pleito de incidência dos juros de mora a partir do 

arbitramento definitivo, mantendo-o a partir da data de ocorrência do evento 

danoso.

b) Dos Honorários recursais
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Alusivamente à matéria em apreço, o Requerente pugna a sua 

fixação.

Nesse contexto, diante do trabalho desenvolvido pelo seu 

procurador em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados no 

primeiro grau em 5% (cinco por cento), totalizando, assim, em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85 § 11, do 

CPC/2015. 

De outro vértice, não há que se majorar tal verba em favor do 

patrono da parte Requerida, porquanto não houve, na origem, condenação que 

lhe aproveite, ao passo que foi integralmente sucumbente no ponto.

VI – Da conclusão

Forte nesses fundamentos, voto no sentido de conhecer do 

Recurso do Banco Requerido e negar-lhe provimento, bem como conhecer do 

Recurso do Requerente e dar-lhe provimento, nos termos expostos alhures.

Este é o voto.
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