
Apelação Cível n. 0300421-63.2014.8.24.0039, de Lages
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABALO MORAL 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. PLEITO DE MINORAÇÃO 
DA VERBA INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE DE 
REDUÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E  PROPORCIONALIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO 
DE HONORÁRIOS RECURSAIS.  AUSÊNCIA DE 
CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E  
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300421-63.2014.8.24.0039, da comarca de Lages 2ª Vara Cível em que é 
Apelante BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento e Apelada 
Maria dos Prazeres de Oliveira Lopes.

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. 125/142), em 

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

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

MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA LOPES ingressou com a 
presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, dizendo que em 13.05.13 firmou com a ré contrato de 
financiamento n.º 27061650, para aquisição de um veículo, ficando acordado 
que o valor financiado seria restituído em 48 prestações mensais e sucessivas, 
sendo informada de que o boleto para pagamento das parcelas seria remetido 
diretamente para sua residência, através dos correios. Ocorre que jamais 
recebeu tal boleto, tendo logo no primeiro mês já entrado em contato com a 
garagem que havia lhe vendido o carro, sendo-lhe dito que não se preocupasse, 
pois os boletos chegariam à sua residência. Contudo, passados mais de 3 
meses, e sem ter recebido o boleto, foi contatada pela ré, que lhe informou que 
estaria em débito, já que não havia sido paga nenhuma das parcelas 
acordadas, ocasião em que lhe explicou a situação, entretanto a atendente foi 
irredutível, e zelando pelo seu bom nome, entabulou acordo com a demandada 
para devolver o veículo financiado. Que segundo a requerida, entregando o 
veículo quitaria integralmente os débitos existentes. Assim, em 09.09.2013, 
conforme combinado com a ré, a autora, juntamente com seu filho, procedeu a 
entrega do veículo à pessoa indicada e se dirigiu até o Cartório para assinar o 
Termo de Entrega Amigável e Confissão de Divida, todavia, antes de assinar tal 
documento, a requerente e seu filho indagaram se tudo estaria certo, recebendo 
como resposta que não deveria se preocupar, pois a partir daquela data não 
teria mais pendências junto à financeira. Durante os meses seguintes recebeu 
algumas cartas de cobrança, mas as desconsiderou, pois já havia realizado a 
entrega do veículo anteriormente, sendo-lhe assegurado que a dívida estaria 
quitada. A partir de dezembro/13 passou a receber cartas, mensagens no 
celular e ligações para renegociar o débito, tendo que explicar, por incontáveis 
vezes, a situação, informando que já teria entregue o carro, situação esta que a 
abalou, entretanto tinha convicção de que sua dívida já havia sido quitada. 
Acontece que no dia 09.12.13, quando foi até o comércio local para realizar 
suas compras de natal, teve seu crédito negado, em razão do seu nome estar 
inscrito na Serasa, pela ré, em relação ao contrato 1202700019707, cujo 
vencimento era em 04.11.13. Aduziu ter ficado perplexa com a inscrição, 
porquanto fez de tudo para ficar com o nome 'limpo', sendo pega de surpresa 
com a negativa de crédito, chamando sua atenção também o número do 
contrato, pois apesar de ter firmado com a ré o instrumento de n. 530261509, 
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seu nome foi negativado em virtude do contrato n.º12027000197007, 
salientando que após a entrega do veículo não teve qualquer contato com 
novos. financiamentos. Assim, entende ter quitado a dívida que havia entre as 
partes, com a entrega do automóvel, não compreendendo a inclusão do seu 
nome na Serasa, mormente porque o contrato que gerou sua inadimplência é 
diverso daquele que havia sido firmado anteriormente. Alegou que a inclusão 
indevida do seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito justifica 
a condenação da demandada ao pagamento de indenização por dano morais, 
pois atingida nos seus direitos da personalidade. Argumentou se tratar de 
pessoa simples e sem grau elevado de escolaridade, e no afã de livrar seu 
nome de qualquer mácula, não atentou que o documento assinado quando da 
entrega do veículo era, na verdade, um Termo de Entrega Amigável de 
Confissão de Dívida, ou seja, além da entrega haveria um saldo remanescente, 
diversamente do que lhe havia sido informado. Que nas cláusulas 2ª e 5ª do 
aludido Termo fico estabelecido que após a venda do bem, a BV deveria lhe 
comunicar sobre a possível existência de saldo devedor. Contudo, apesar da 
disposição expressa, não houve por parte da demandada qualquer comunicado 
acerca da existência de saldo devedor. Aduziu que a ausência de prévia 
manifestação da financeira sobre a existência de saldo remanescente deixou de 
lhe constituir em mora, assim como não lhe oportunizou a quitação. Defendeu 
que a BV não poderia ter inscrito seu nome nos cadastros restritivos de crédito, 
sem a prévia comunicação sobre a existência de saldo remanescente apurado 
após a alienação extrajudicial do bem, tendo a ré infringido ao disposto nos art. 
6º, III e 43, § 3º do CDC, além de descumprir o entabulado entre as partes. 
Frisou não ter ideia da atual situação do veículo (se vendido, roubado, batido ou 
tampouco seu valor de mercado), e em casos tais para que a inscrição seja 
devida deve estar caracterizada a mora do devedor através de prévia 
notificação. Arguiu que a ausência da prévia notificação do débito que originou 
a negativação é fato que, por si só, autoriza a condenação do credor em danos 
morais. Após algumas considerações, pugnou pela concessão de tutela 
antecipada para imediata exclusão do seu nome da Serasa. Concluiu pela 
procedência, declarando-se inexistentes os débitos cobrados pela ré, 
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser 
arbitrado pelo Juízo. Ainda, requereu a inversão do ônus da prova.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, a autora afirmou não possuir 
condições de arca com as custas processuais, pois se sua condição financeira 
fosse tranquila, meros 3 meses de atrasos seriam facilmente contornados e o 
veículo não precisaria ser devolvido à ré, assumindo um compromisso no limite 
de seus vencimentos, salientando se tratar de aposentada por idade e 
beneficiária de pensão por morte, que juntas somam dois salários mínimos, 
sendo suas únicas fontes de renda.

A decisão de pág. 44 deferiu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de 
tutela antecipada.

Citada, a requerida contestou. Inicialmente, frisou não ter a parte autora 
feito prova de que efetivamente teria tentado resolver a situação pela via 
administrativa. Que a simples alegação de que não recebeu os boletos é 
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infundada, posto que tais poderiam ser extraídos do site da BV Financeira, 
acessível a todos os clientes, onde a autora informa seu CPF e o número do 
contrato e obtém acesso ao prontuário financeiro completo. Ainda, se tal fato 
tivesse realmente lhe causando prejuízos, por óbvio que se esperaria da 
requerente atitude imediata, diligenciando de todas as maneiras possíveis, 
diretamente com a financeira, a fim de resolver o incômodo. Frisou ter a própria 
autora confessado que estava com as parcelas do financiamento em atraso, 
motivo pelo qual procedeu a entrega amigável do bem. Assim, ao proceder a 
inclusão do nome da demandante nos órgãos restritivos de crédito, estava 
exercendo direito assegurado por lei, porquanto de acordo com o acordo 
firmado entre as partes, a entrega do bem serviria apenas para amortizar a 
dívida, e não para dar quitação. Portanto, pretende a autora a declaração de 
inexistência de dívida que ela mesma assumiu existente, utilizando-se da 
demanda com finalidade diversa da aceitável por lei. Destacou que a entrega de 
bens em ações de busca e apreensão pode se dar de duas formas distintas, de 
acordo com o valor da dívida: com a quitação, quando a entrega do bem por si 
só amortiza e quita a dívida, ou com a confissão de dívida, quando a parte opta 
pela entrega do bem para que a sua venda em leilão amortize a dívida 
existente. No caso, a entrega do bem pela parte autora se deu apenas para que 
o valor da venda servisse para amortizar o valor do débito, sendo que a autora 
tinha ciência do procedimento que seria adotado pela financeira, até porque foi 
ela devidamente notificada acerca da existência de saldo remanescente. 
Ademais, há estimativa de débitos da autora junto à ré, o que acabou por 
ensejar a inscrição.

Defendeu a inexistência de dano moral, e mesmo supondo-se verazes os 
acontecimentos narrados na inicial, não passaram de meros aborrecimentos. 
Ainda, a parte autora sequer mencionou os danos morais que alega ter 
suportado, tampouco que as lesões morais sofridas ocorreram em decorrência 
de atividade culposa da financeira, estando ausente o nexo causal que autoriza 
a incidência da responsabilização. Argumentou que a indenização por dano 
moral não nasce somente da violação do direito de personalidade, sendo 
necessário que de tal violação haja repercussão negativa, que prejudique 
sensivelmente a moral, o que não restou comprovado no caso. Que não tendo a 
requerente provado qualquer tipo de padecimento moral, a reparação 
pretendida configura locupletamento ilícito.

Contudo, caso entendimento diverso, eventual indenização deverá ser 
arbitrada com moderação, evitando-se o enriquecimento indevido da parte. 
Sustentou a legalidade da comunicação do inadimplemento aos órgãos de 
proteção ao crédito, mormente porque os dados neles constantes são sigilosos 
e acessados apenas pelas entidades filiadas, para uso interno e restrito. Que a 
comunicação ao SPC, e outros serviços de proteção ao crédito, do nome do 
cliente inadimplente, é obrigação do associado, tratando-se de indicativos de 
que a pessoa possui conduta desabonadora na praça, não se constituindo 
constrangimento ou ameaça a comunicação aos referidos órgãos, visando 
apenas a segurança na concessão de crédito. In caso, uma vez existente o 
débito, justifica-se a comunicação da restrição, muito embora as anotações 
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tenham sido baixadas. Teceu algumas considerações acerca dos objetivos da 
inserção na Serasa e SPC, argumentando sobre a existência de um acordo 
entre os associados de tais sistemas, no sentido de que os mesmos informem 
quanto aos clientes inadimplentes, impedindo assim que outras instituições lhes 
concedam crédito. Aduziu, ainda, que não estando presentes os requisitos da 
responsabilidade civil, o pedido não merece procedência. Por fim, incabível a 
inversão do ônus da prova. Concluiu pela improcedência da ação.

Houve réplica.

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

355, I do CPC/2015.

Da Sentença

O Juiz de Direito, Dr. ANTONIO CARLOS JUNCKES DOS 

SANTOS, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial às fls. 

125/140, nos seguintes termos, para:

"Diante do exposto, nos termos da fundamentação, em consideração aos 
documentos carreados ao feito e aos limites da lide, tenho por bem julgar 
parcialmente procedentes os pedidos formulados por intermédio da presente 
ação, para condenar a requerida, BV Financeira S.A Crédito, 
Financiamento e Investimento, a pagar em favor da autora, Maria dos 
Prazeres de Oliveira Lopes, a título de indenização por danos morais, o 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente desta 
decisão (súmula 362 do STJ) e com juros de mora a contar de 04.11.2013 
(data de vencimento do débito que gerou a inclusão do nome da 
requerente na Serasa - súmula 54 do STJ). Diante do princípio da 
sucumbência, condeno a demandada ao pagamento integral das custas 
processuais e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor 
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. 
Nesta oportunidade concedo a antecipação de tutela, para determinar a 
exclusão imediata do nome da requerente dos cadastros dos órgãos de 
proteção ao crédito, exclusivamente em relação ao débito apontado pela 
requerida.P.R.I."

Da Apelação

Irresignada com a prestação jurisdicional entregue, a Requerida 

interpôs recurso de Apelação às fls. 149/158, na qual pretende, em síntese, a 

minoração do quantum indenizatório. 

Das Contrarrazões

Devidamente intimada, a Apelada deixou de apresentar 

contrarrazões (fl. 164).
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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.169/170), o 

recurso deve ser conhecido.

II - Do Julgamento do Mérito

Pois bem, constatada a inscrição indevida do nome da Apelada 

perante os órgãos de proteção ao crédito, fato este incontroverso nos autos e do 

qual não se insurgiu a Apelante, cumpre analisar se essa conduta ocasionou 

dano na seara extrapatrimonial capaz de ensejar o dever de indenizar.

A questão ventilada na situação em exame amolda-se à figura do 

art. 186 do CCB, in 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".

Pois bem. A ação de indenização pressupõe a ocorrência de dano, 

a existência de dolo ou culpa grave e o nexo causal entre o dano e o dolo ou 

culpa grave e, evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se 

ao Requerido o dever de reparação. 

Tem-se que os prejuízos advindos da inscrição indevida em 

cadastros restritivos ao crédito não necessita de comprovação, razão pela qual, 

dispensa-se a demonstração do abalo sofrido quando o dano moral afigurar-se in 

re ipsa, como na hipótese em debate.

A propósito:

"[...] É entendimento pacificado 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, 
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independentemente de comprovação do prejuízo moral sofrido pela pessoa 
lesada, porquanto presumível (in re ipsa)." (Apelação Cível n. 
0302062-06.2015.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. JOEL FIGUEIRA 
JÚNIOR, j. 10/08/2017).

 A prova do efetivo dano, decorre do próprio apontamento indevido, 

o qual não pode ser tratado como mero incômodo, visto que a situação extrapola 

o mero dissabor cotidiano. Impossível não reconhecer a humilhação, o 

constrangimento dele decorrente.

Por conta disso, não há se falar em inexistência do dano moral, e, 

consequentemente do dever de indenizar.

Com relação à modificação da verba indenizatória. É sabido que, 

indenização a título de danos morais deve ser arbitrada de forma a compensar o 

abalo experimentado pelo ofendido e alertar o ofensor a não reiterar com a 

conduta lesiva.

A quantia correspondente à indenização pelo abalo moral há de ser 

fixada, porém, com moderação, em respeito aos princípios da adequação, da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições 

sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do 

sofrimento psíquico, de modo 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.

Entretanto, 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 
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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 o caráter irregular da 

conduta adotada pela Apelante, ao apontar indevidamente o nome do Apelado 

em cadastro restritivo de crédito, o que configura dano in re ipsa.

No caso em exame, considerando-se capacidade econômico-

financeira presumível das partes, mostra-se adequado o quantum indenizatório 

fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que está condizente com o valor 

adotado por este Órgão Julgador, em casos semelhantes.

Deve a verba, por isso, ser mantida porque reflete com equilíbrio 

seus objetivos compensatório e pedagógico, mas sem se desconsiderar as 

peculiaridades dos fatos, por conta disso, não merece qualquer reparo a 

sentença neste ponto.

Dos Honorários Recursais

Por fim, deixa-se de fixar verba honorária recursal ao advogado da 

Apelada (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015), uma vez que não foram 

apresentadas contrarrazões (fl. 164). (Apelação Cível n. 

0500208-05.2012.8.24.0052, de Porto União, rel. Des. LÉDIO ROSA DE 

ANDRADE, j. 21/02/2017).

Por conta do exposto, voto para conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento.

Este é o voto.
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