
Apelação Cível n. 0029774-27.2013.8.24.0018, de Chapecó
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA 
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO 
PELO BANCO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO 
DO EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO 
EVIDENCIADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO ("IN RE 
IPSA"). RÉU QUE NÃO COMPROVOU A ADOÇÃO DAS 
CAUTELAS  DEVIDAS ANTES DE PROCEDER À 
CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE NÃO  ELIDIDA. 
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO 
RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. VALOR ARBITRADO EM 
CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0029774-27.2013.8.24.0018, da comarca de Chapecó 1ª Vara Cível em que é 
Apelante Banco do Brasil S/A e Apelada Patricia Sella.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, decidiu, por unanimidade 
conhecer do recurso e negar- 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 sentença recorrida (fls. 144/145), em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau, in verbis:

PATRÍCIA SELLA ajuizou AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO c/c AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e pedido de 
antecipação da tutela contra BANCO DO BRASIL S/A, ambas já qualificadas 
nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

Aduz a Autora, em síntese, que no dia 17 de dezembro de 2013, dirigiu-se 
ao Banco HSBC da cidade de Chapecó – SC, visando obter um empréstimo 
pessoal. 

Narra a Autora que o pleito foi negado, sob a argumentação de haver uma 
restrição de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito 
(SERASA), consignada a pedido do Banco do Brasil, cuja restrição se dá a 
respeito de um débito não pago pela Autora, vencido em 29 de fevereiro de 
2012. 

Entretanto, assevera a Autora que jamais manteve qualquer relação 
bancária/comercial com o Banco do Brasil. 

Pleiteia, em antecipação de tutela, a exclusão dos dados da Autora dos 
órgãos de proteção ao crédito (SERASA). Arremata postulando a procedência 
dos pedidos, com a declaração de inexistência de débito e condenação da Ré 
ao pagamento de indenização compensatória pelos danos morais sofridos. 

Postulou a gratuidade da justiça. 
Valorou a causa e juntou documentos (fls. 07/15). 
Citada (fl. 32-v), a Ré apresentou contestação (fls. 34/81).
Esclarece que a Ré está sujeita às normas e regulamentos do Conselho 

Monetário Nacional e do Banco Central, por integrar o Sistema financeiro 
nacional. Portanto são rigidamente controlados e satisfatoriamente prestados, 
não sendo possível um defeito de produto ou serviço. 

Requer a improcedência do pedido, com as cominações de praxe. 
Houve réplica às fls. 84/88. 
Deferida a antecipação de tutela à fl. 94

Ato posterior, a lide foi julgada antecipadamente, nos termos do art. 

355, I, do Código Civil.

Da Sentença

O Juiz de Direito, Dr. EDERSON TORTELLI, confirmou a tutela 

antecipada deferida, bem como julgou procedente os pedidos contidos na 

exordial às fls. 144/148, nos seguintes termos:
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Por todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para:1) 
CONFIRMAR a antecipação de tutela; 2) DECLARAR a inexistência do débito 
questionado na inicial;3) CONDENAR o(a)(s) réu ao pagamento de R$ 
20.000,00, a título de compensação por dano moral, em favor do(a)(s) 
autora, corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (STJ, 
súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 
danoso (17-12-2013);4) CONDENAR o(a)(s) réu ao pagamento do valor das 
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes 
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 
2.º).Cientifique-se o órgão responsável pelo registro irregular para seu 
cancelamento definitivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arquivem-se 
oportunamente. (grifou-se).

Da Apelação

Irresignado com a prestação jurisdicional entregue, o Requerido 

interpôs recurso de Apelação às fls. 150/159, na qual alega em síntese, que agiu 

em exercício regular de direito, em razão do inadimplemento contratual da 

Autora; defende a ausência de comprovação do dano moral. Por fim, pugna a 

minoração do quantum indenizatório.

Das Contrarrazões

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões às fls.. 

165/170.

Vieram os autos conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

I - Da Admissibilidade do Recurso

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade (fls. 177/177), o 

recurso deve ser conhecido.

II - Do Julgamento do Mérito

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Indubitável que a relação que existe entre as partes é de consumo 

e está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. É o que dispõe 

expressamente o artigo 3º, § 2º, do aludo Diploma Legal e a Súmula n. 297 do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Além disso, é sabido que a responsabilidade dos bancos é de 

natureza objetiva e decorre do próprio risco da atividade, só não respondendo 

pelo evento danoso se provar (i) que não ocorreu defeito na prestação do serviço 

ou (ii) que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, § 3º, incisos I 

e II do CDC).

Da Inexistência da Relação Jurídica

Os elementos probatórios contidos nos autos, apontam para a 

fraude na contratação do financiamento agrícola em nome da autora/Apelada, 

como se vê da prova carreada ao caderno recursal, o que acabou provocando o 

dano moral à Apelada.

Conforme se observa dos documentos de fls. 100/105, 

apresentados pela Requerida após a contestação, dão conta da contratação, 

pela Autora de empréstimo para financiamento agrícola.

Entretanto, bem analisados as cópias apresentadas pela 

Requerida, em confronto com as demais provas colhidas nos autos, evidencia-se 
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que terceiro contratou em nome da Autora, provavelmente valendo-se de seus 

documentos.

Registre-se do "contrato" entabulado entre as partes (fls. 100/105), 

distorções evidentes quanto à assinatura do contratante (fl. 09 e fls. 100/105); 

endereço residencial; e demais informações pertinentes, quando confrontadas 

com os documentos juntados na inicial.

Portanto, indubitável está que terceiro estelionatário se apresentou 

ao Banco e, com as informações pessoais da Recorrida, conseguiu firmar o 

contrato de empréstimo (fls. 100/105), que ensejou a inscrição indevida da 

Apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conta disso, irrelevante, na situação em exame, para 

configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a partir de conduta 

ilícita praticada por terceiro, circunstância que não elide, por si só, a 

responsabilidade da Instituição Financeira.

Na hipótese, configurou-se o nexo causal entre a conduta adotada 

pela Instituição financeira, ora Apelante, em formalizar contrato de empréstimo 

em nome do autora/Apelada sem as devidas cautelas, propiciando a indevida 

inscrição do nome da parte no rol de maus pagadores.

A questão ventilada nos autos amolda-se à figura do art. 186 do 

CCB, verbis: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito".

Na mesma esteira e no que toca a obrigação de reparar o dano, 

não se deve perder de vista o que resulta disposto no art. 927 do aludido 

Diploma legal: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo". 

Sendo assim, inquestionável que a responsabilidade por defeito 

relativo à prestação de serviço é objetiva, independente da existência de culpa, 
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de modo que, havendo dano causado por ato do fornecedor, presente se faz a 

obrigação de indenizar, a teor dos arts. 12 e 14 do CDC.

Assim, diante da conduta lesiva praticada pelo causador do dano e 

o resultado danoso, pacífico o entendimento nesta Corte de Justiça de que o 

abalo moral relativo a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é 

presumido in re ipsa, prescinde de comprovação, pois desabonador na esfera do 

lesado.

Portanto, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus 

de provar que o serviço foi prestado de maneira razoável e que a culpa da 

contratação deu-se unicamente por conduta da vítima ou do terceiro.

Ademais, o negócio jurídico firmado com terceiro, que não tem 

legitimidade para a contratação, consiste em grave falha na prestação do serviço 

oferecido pela Instituição Financeira tendo em vista que ao realizar qualquer 

operação, o banco tem a obrigação de garantir sua correta e segura prestação, 

identificando, ainda, eventuais furtos, roubos e extravios no momento em que 

ocorram.

Não se desconhece que a Apelante tem a liberdade de contratar 

com qualquer pessoa que entender conveniente. Contudo, deve cercar-se das 

cautelas necessárias a fim de evitar que aquelas mal intencionadas venham a 

realizar negócio jurídico em nome de terceiros, mediante fraude ou falsidade, sob 

pena de responder pelos danos causados, já que sua responsabilidade é 

objetiva.

Assim, resultou evidente a desídia e falha da Instituição Financeira, 

que deveria e poderia facilmente ter evitado ou minimizado os danos da 

autora/Recorrida, caso tivesse adotado as diligências necessárias e compatíveis 

com a prestação do serviço que oferece.

A existência do nexo causal entre a conduta do Banco e o evento 

danoso é nítida, pois caberia à Apelante verificar a autenticidade das assinaturas 
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no contrato, tendo o dever de garantir a segurança e precisão dos serviços 

prestados, fato que não se observa no caso em questão.

Por conta desse cenário, não há se falar em culpa de terceiro e/ou 

excludente de responsabilidade da Apelante, na medida em que esta possui 

todas as ferramentas possíveis e os meios legais para evitar a contratação de 

financiamento em nome de pessoa que efetivamente não participou do negócio.

Recurso, portanto, desprovido neste ponto. 

Da Verba Indenizatória

Com relação à insurgência da Recorrente acerca da minoração do 

quantum fixado a título de indenização por danos morais, mais uma vez razão 

não lhe assiste, isso porque, não se pode deixar de reconhecer que o dano moral 

é a lesão de um bem integrante da personalidade, da qual resulta o vexame, 

humilhação e o desprestígio da pessoa no meio social em que vive.

Conforme consabido, não há parâmetros legais para se arbitrar o 

valor da indenização dos danos morais, como não se tem base financeira ou 

econômica própria e objetiva, a verba destinada à reparação dos danos morais é 

aleatória. Cabe ao Magistrado arbitrar o valor que entender justo, adequado, 

razoável e proporcional. Mas a doutrina e a jurisprudência, inclusive desta Corte 

de Justiça, têm se incumbido de fornecer importantes elementos ao julgador, 

para esse fim, como se verá a seguir.

Logicamente, o valor indenizatório não se presta como instrumento 

para o enriquecimento ilegítimo para aquele que recebe, porém deverá ser 

suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o ofensor não 

reitere a prática danosa.

A indenização a título de danos morais, repita-se, deve ser arbitrada 

de forma a compensar o abalo experimentado pela vítima e alertar o ofensor a 

não reiterar com a conduta lesiva. 

No presente caso, constitui fato incontroverso que a ré/Apelante 
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inseriu indevidamente o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, 

haja vista a inexistência de débito, bem como qualquer relação negocial havida 

entre as partes. E tal conduta merece ser reprimida, porquanto, além de abusiva, 

foi ilícita, causando à  Recorrida, indiscutivelmente, o dano moral que alega ter 

sofrido.

Assim, a tomar como parâmetro casos análogos decididos por esta 

Câmara, bem como em atenção às orientações que se colocam para o 

arbitramento do valor da indenização pelo dano moral suportado pela Recorrida 

além da capacidade financeira presumível da Apelante frente ao poderio 

econômico sustentado, por se tratar de sólida Instituição Financeira, com amparo 

no princípio da persuasão racional, entende-se que a quantia fixada pela 

sentença no valor de R$ 20.000,00 não comporta minoração, sob pena de 

comprometer a aludida finalidade à que se presta a indenização por danos 

morais.

Logo, não há falar em redução do montante devido a título de 

indenização, porque o valor atribuído a título de indenização por danos morais 

albergou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a aplicação dos 

devidos consectários legais, conforme fixados pelo Magistrado a quo, atualizado 

monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora (29/02/2012) 

tal qual estabelecido na sentença, vide Súmula 362 e 54 do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Dos Honorários Recursais

Por fim, diante do trabalho desenvolvido pelo procurador da Autora 

em sede recursal, ante a apresentação de contrarrazões, com fulcro no artigo 85, 

§ 11, do CPC/15, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em 

seu favor, em mais 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação.

Por conta desse cenário, voto no sentido de conhecer do recurso do 

e negar-lhe provimento, e, ainda, fixar honorários recursais.
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Este é o voto.
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