
Apelação Cível n. 0300139-29.2014.8.24.0167, de Garopaba
Relatora: Desembargadora Rosane Portella Wolff

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS 
MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. JUÍZO DA ORIGEM 
QUE JULGA PROCEDENTES OS PLEITOS VAZADOS NA 
EXORDIAL. INCONFORMISMO DA RÉ.

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA QUITADA. 
FALHA EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO 
CIVIL. DANO MORAL PRESUMIDO EM SE TRATANDO DE 
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA (DANO IN RE IPSA).

"I - Inexistindo nos autos prova da inadimplência do 
Autor, forçoso reconhecer como indevida a cobrança de 
dívida efetuada pelo Réu, bem como a inscrição, por ela 
realizada, do nome do Demandante em cadastro de maus 
pagadores.  

II - É entendimento cristalizado na jurisprudência dos 
tribunais do País que, havendo a inscrição 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 moral 
sofrido pela pessoa lesada, porquanto presumível (in re 
ipsa).[...]" (Apelação Cível n. 0300794-46.2015.8.24.0076, 
rel. Des. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, 
j. 15-3-2018).

QUANTUM INDENIZATÓRIO. RÉ QUE POSTULA A 
REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. VALOR 
QUE DEVE POSSUIR CARÁTER PEDAGÓGICO E 
COMPENSATÓRIO. VALORAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM 
QUE SE MOSTRA ADEQUADA.

HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
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0300139-29.2014.8.24.0167, da comarca de Garopaba Vara Única em que são 
Apelante Banco Fibra S/A e Apelado Laureci José da Silva.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr.  
Des. Rodolfo C. R. S. Tridapalli, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II.

Florianópolis, 14 de junho de 2018.

Desembargadora Rosane Portella Wolff
Relatora
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RELATÓRIO

Laureci José da Silva ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulada com pleito de Indenização por Danos Morais n. 

0300139-29.2014.824.0167, em face do Banco Fibra S.A., perante a Vara Única 

da comarca de Garopaba.

Adoto o relatório da sentença de pp. 49-52, de lavra da magistrada 

Jaqueline Fátima Rover, o qual segue:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 
indenização por danos morais, ajuizada por Laureci José da Silva em face do 
Banco Fibra S/A.

Alegou a parte autora que, ao final do ano de 2011, firmou com o 
requerido financiamento sob o n. 57-59446/11, o qual seria adimplido conforme 
pagamento mensal, pelo período de 48 (quarenta e oito meses), no valor de R$ 
1.406,74 (mil quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos). Contudo, em 
meados no mês de janeiro de 2014, recebeu em sua residência uma notificação da 
Serasa informando acerca de um débito existente em desfavor da ré, no valor de 
R$ 1.406,74 (mil quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos), com 
vencimento em 12/12/2013.

Ciente de que havia quitado referida parcela, entrou em contato com a 
instituição financeira ré, sendo comunicado que, de fato, constava em aberto a 
prestação referente ao contrato acima mencionado, com vencimento na data de 
12/12/2013, sendo, portanto, no mês de fevereiro/2014, indevidamente inscrito nos 
cadastros de proteção ao crédito. Por essa razão, pleiteou a declaração de 
inexistência de débito, bem como a fixação de indenização pelos danos morais 
causados (fls. 1-7). Juntou procuração e documentos (fls. 8-19).

A decisão de fls. 24/25 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da 
tutela para o fim de determinar que o requerido promovesse a exclusão do nome 
do autor dos cadastros de maus pagadores, sob pena de multa diária no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Citado (fl. 48), o réu apresentou contestação (fls. 31-44), na qual alegou 
que: a) a inscrição do nome do autor se deu em função da ausência de 
identificação do pagamento; b) inexiste dano moral indenizável no caso em 
comento; c) não há comprovação do dano; e, d) caso configurado o dano moral, 
que a condenação não gere o enriquecimento sem causa.

Às fls. 46-47, a parte ré comprovou o cumprimento do determinado às fls. 
24/25.

Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
(pp. 49-50).
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Os pedidos foram julgados procedentes, em cuja parte dispositiva 

da decisão restou consignado:

Do exposto, na forma do art. 269, I, do CPC, julgo procedentes os 
pedidos formulados pelo autor Laudecir José da Silva em face do Banco 
Fibra S/A, e, por consequência: a) DECLARO a inexistência do débito que 
ensejou a inscrição de fl. 17; b) CONDENO a parte ré a pagar à parte 
requerente o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, 
acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso, em 1% ao mês, e 
correção monetária a partir do arbitramento, pelo INPC.

Confirmo a antecipação dos efeitos da tutela, já deferida na decisão de fls. 
24-25.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 
condenação, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
(p. 52).

Irresignada, a Ré interpôs Apelação (pp. 56-64), defendendo, em 

suma, que: a) a inscrição do nome do Autor no rol de inadimplentes se deu em 

razão da ausência de identificação do pagamento da parcela do mútuo, e apenas 

cumpriu sua obrigação, ante a inadimplência apurada; b) não há demonstração 

de que qualquer conduta sua tenha causado o alegado dano moral, o qual 

sequer foi comprovado; c) o valor da indenização por danos morais deve ser 

reduzido, pois elevado e enseja o enriquecimento ilícito. 

Com as contrarrazões (pp. 70-74), os autos vieram a esta Corte.

Às pp. 78-82,  a Primeira Câmara de Direito Comercial reconheceu 

sua incompetência para julgar a demanda e determinou a resdistribuição do feito 

para uma das Câmaras de Direito Civil. 

Após, vieram conclusos.

Este é o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do 
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Recurso. 

Cuida-se de ação na qual o Autor buscou a declaração de 

inexistência de débito e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por 

danos morais, em razão da inscrição de seu nome, por requerimento desta, em 

cadastros de inadimplentes, por dívida quitada.

Inicialmente, observa-se ser incontroversa a inscrição do nome do 

Apelado no Serasa e no SPC, em decorrência de suposto débito com a Ré, 

consoante documentos de pp. 17 e 30.

A tese recursal fundamenta-se, em síntese, no argumento de que 

não houve a identificação do pagamento da parcela do mútuo e, por isso, a 

negativação foi lícita, motivo pelo qual estaria a Apelante isenta de 

responsabilidade, pois apenas cumpriu sua obrigação de dar publicidade à 

inadimplência.

Ocorre que, embora a Ré sustente ter apenas cumprido sua 

obrigação, o Autor apresentou o comprovante de pagamento regular da dívida 

apontada (pp. 10-12), o que torna a anotação irregular. 

Frisa-se que eventual falha no sistema operacional da Apelante não 

afasta sua obrigação de indenizar, pelo contrário, pois seus serviços devem ser  

adequados e responde pelos prejuízos causados ao Consumidor.

Assim, a conduta da Ré incidiu nas regras dos arts. 186 e 927, 

ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito.

[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.
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Desta feita, é patente o direito do Requerente em ser compensado 

pelos danos decorrentes do ilícito civil praticado pela Requerida.

Importa destacar, no entanto, que a obrigação de indenizar  

decorrente da inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito depende 

apenas da comprovação da conduta ilícita, não sendo necessária a produção de 

prova do efetivo prejuízo. Assim, o simples fato de ter ocorrido a inserção 

indevida justifica a indenização por dano extrapatrimonial que, nestes casos, é 

presumido (dano in re ipsa).

Sobre o tema, colhe-se dos julgados deste Órgão Fracionário:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO 
DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DÍVIDA QUITADA 
EM TEMPO E MODO OPORTUNOS. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL 
PRESUMIDO ("IN RE IPSA"). COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. 
"QUANTUM" COMPENSATÓRIO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 
MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
DA RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO 
DO PERCENTUAL ARBITRADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 
EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E 
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.   

I - Inexistindo nos autos prova da inadimplência do Autor, forçoso 
reconhecer como indevida a cobrança de dívida efetuada pelo Réu, bem 
como a inscrição, por ela realizada, do nome do Demandante em cadastro de 
maus pagadores.  

II - É entendimento cristalizado na jurisprudência dos tribunais do 
País que, havendo a inscrição 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 moral sofrido pela pessoa 
lesada, porquanto presumível (in re ipsa).  

[...]
(Apelação Cível n. 0300794-46.2015.8.24.0076, rel. Des. Joel Figueira 

Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 15-3-2018, sem grifo no original).

Destaca-se que, ainda que o Requerente tivesse requerido a 

exclusão do seu nome perante o órgão de restrição, tal conduta não afasta a 

obrigação de indenizar da Requerida, isso porque a anotação foi indevida. 
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E acerca do valor fixado a título da indenização, é cediço que a 

legislação em vigor não estabelece critérios objetivos para tanto, cabendo a 

tarefa ao julgador.

Entretanto, também é pacífico que a indenização deve ser fixada 

em valor suficiente à restauração do constrangimento suportado pela vítima, e 

que deva ser capaz de impedir que a outra parte continue praticando atos ilícitos 

da mesma espécie.

O quantum deve, ainda, ser mensurado de acordo com o caso em 

concreto, em observância especial à extensão do dano e à capacidade 

econômica das partes, a fim de não permitir a ocorrência de enriquecimento 

indevido daquele que vai receber, tampouco o empobrecimento inadequado 

daquele que desembolsará referida quantia.

Sobre a questão leciona Carlos Alberto Bittar:

[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 
comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 
refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 
produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão 
das potencialidades do patrimônio do lesante.

(Reparação civil por danos morais. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. p. 233).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

O valor da indenização dos danos morais será, sempre, fixado pelo juiz 
para abrandar o sofrimento anímico ou psíquico da vítima, decorrente da lesão 
ou trauma a ela infligido, com o devido cuidado para não lhe enriquecer sem 
causa, nem servir de estímulo à recidiva do ofensor, tudo devendo ser feito para 
que também represente papel pedagógico e reprimenda indelével a quem 
cometeu o fato danoso.

(Apelação Cível n. 2007.011164-1, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 
em 27-11-2009).

In casu, não há qualquer prova de que a Ré tenha agido com dolo, 
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buscando efetivamente macular a imagem do Autor. O que se vislumbra do 

caderno processual é que houve, sim, culpa, por parte da Apelante, dessarte, 

não em grau elevado.

Além disso, apura-se que o Autor qualificou-se como autônomo (pp. 

1 e 8), não sendo possível apurar seus rendimentos mensais. A Ré, por sua vez, 

trata-se de instituição financeira com filiais em vários estados e com patrimônio 

vultuoso.

Também, vislumbra-se que a anotação foi formalizada em 

10-1-2014 (p. 17) e permaneceu até, ao menos, 25-4-2014 (pp. 46-47), quando a 

Requerida noticiou o cumprimento da tutela antecipada, o que configura pelo 

menos três meses de anotação irregular.

Em função dessas circunstâncias, com observância aos critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, exsurge que o montante indenitário 

arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostra-se adequado e suficiente 

para indenizar o Autor pelos prejuízos sofridos e apto a inibir novas 

irregularidades pela Ré.

A propósito, sobre o quantum arbitrado, já foram estabelecidos os 

aditamentos incidentes, sendo que sobre esse ponto não houve devolução 

recursal, o que implica na manutenção conforme apontado na sentença.

Não modificada a sentença, os ônus sucumbenciais permanecem 

intactos.

Por fim, são indevidos honorários recursais, isso porque o Recurso 

foi interposto em 14-12-2015 (p. 56), isto é, antes da vigência do Código de 

Processo Civil de 2015.

É o quanto basta.

Ante o exposto, por unanimidade, conhece-se do Recurso e nega-

se-lhe provimento.
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