
Apelação Cível n. 0023850-28.2012.8.24.0064, de São José
Relator: Desembargador Jaime Machado Junior

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA 
DA PARTE AUTORA.

 INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 
AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PRETENSA 
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. 
ACOLHIMENTO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE SE IMPÕE, EM 
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS CRITÉRIOS 
DESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA CASOS ANÁLOGOS.

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO 
PRESENTE JULGAMENTO, UMA VEZ QUE MODIFICADO 
O VALOR DA CONDENAÇÃO NESTA INSTÂNCIA 
(SÚMULA N. 362 DO STJ). 

SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. CONDENAÇÃO 
EM PRIMEIRO GRAU QUE JÁ ALCANÇOU O PATAMAR 
MÁXIMO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0023850-28.2012.8.24.0064, da comarca de São José 1ª Vara Cível em que é  
Apelante Cláudia Miranda Coelho da Rosa e Apelado Banco Itaú Unibanco S/A e 
outro.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, 
conhecer e dar provimento ao recurso, majorando-se a verba indenizatória a 
título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com os consectários 
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legais nos termos da fundamentação. 

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Tulio Pinheiro, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Moritz Martins da 
Silva. 

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Desembargador Jaime Machado Junior
Relator
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RELATÓRIO

Cláudia Miranda Coelho da Rosa interpôs recurso de apelação 

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de São José 

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada em face de Banco Itaú S/A, julgou procedentes 

os pedidos iniciais, cujo dispositivo restou assim vertido:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, com resolução de 
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 

i) Reconhecendo a ilegalidade da cobrança, determinar que o réu BANCO 
ITAÚ exclua o nome da autora CLÁUDIA MIRANDA COELHO DA ROSA, no 
prazo de 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da intimação dessa 
decisão, junto ao SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SPC, SERASA ou 
qualquer outra lista negra de crédito, bem como no CCF – Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem Fundo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por dia de descumprimento. 

ii) Condenar o réu BANCO ITAÚ no pagamento do montante de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, 
corrigindo monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros de mora de 
1% ao mês a contar do evento danoso, livre de incidência fiscal (Súmula 498 do 
STJ).

iii) Condenar o réu BANCO ITAÚ, também, no pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) 
do valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 
Processo Civil. 

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, insurgiu-se a 

recorrente tão somente quanto ao valor fixando a título de indenização por danos 

morais, pleiteando a majoração do montante arbitrado, em atenção ao caráter 

punitivo-pedagógico do instituto e à capacidade econômica da instituição 

financeira (fls. 130-134). 

Com as contrarrazões, os autos ascenderam a este Tribunal de 

Justiça. 

Este é o relatório.

VOTO
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Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do 

recurso. 

Considerando que o decisum objurgado foi lançado sob a égide do 

Código de Processo Civil 2015, a análise do reclamo ficará a cargo do 

mencionado diploma legal.

Segundo consta, é incontroverso nos autos a inscrição do nome da 

autora nos órgão de proteção ao crédito, o dano dele decorrente e o dever de 

indenizar imputável à instituição bancária. Remanesce a contenda apenas no 

que se refere ao montante compensatório fixado a título de indenização por 

danos morais, que em primeiro grau restou quantificado em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais).

No que diz respeito ao quantum, é cediço que cabe ao magistrado, 

quando do arbitramento do dano moral indenizável, ante a omissão legislativa 

acerca dos critérios objetivos, atentar-se para os princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade, sem descurar sobre a gravidade, extensão do dano e 

capacidade financeira das partes.

O valor arbitrado, portanto, não poderá ser inexpressivo, tampouco 

exacerbado ao ponto de causar enriquecimento sem causa à parte ofendida. Na 

hipótese, tem-se de um lado a autora qualificada como administradora 

(consoante informação à fl. 02), e do outro uma das maiores instituições 

financeiras do país. 

O ato ilícito praticado consistiu na inscrição indevida do nome da 

demandante no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), realizado em 17-02-2012, cujo cancelamento ocorreu após o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, em sede de sentença,  

proferida tão somente em 13-07-2016 (fl. 123). 

Nesse diapasão, sopesando as peculiaridades do caso e, em 

observância aos precedentes desta Corte, entende-se por bem majorar a quantia 
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arbitrada a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) visto que 

se mostra adequada, além de afinar-se aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. 

A propósito, cita-se precedente de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARCELA 
ADIMPLIDA. ILEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE 
COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM FIXADO EM R$ 
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO. [...] A inscrição indevida do nome do consumidor nos 
cadastros restritivos por dívida paga caracteriza a responsabilidade civil, 
sobretudo por nefastas consequências derivadas do ilícito, com presunção dos 
danos morais [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0000382-50.2014.8.24.0004, de 
Araranguá, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 16-3-2017).  (TJSC, 
Apelação Cível n. 0030421-75.2011.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime 
Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-02-2018).

Por oportuno, anota-se que deverá incidir correção monetária pelo 

INPC a partir do presente julgamento, uma vez que modificado o valor da 

condenação, nos termos da Súmula n. 362 do STJ. 

Por derradeiro, deixa-se de fixar honorários recursais, nos termos 

do art. 85, §§ 1º e 11º do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença de 

primeiro grau já fixou os honorários de sucumbência em patamar máximo. 

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer e dar provimento 

ao recurso, majorando-se a verba indenizatória a título de danos morais para R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), com os consectários legais nos termos da 

fundamentação. 

Este é o voto.
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