
                              
Apelação Cível n. 0300504-61.2016.8.24.0087, de Lauro Müller
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ COM O 
DÉBITO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR 
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 
DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300504-61.2016.8.24.0087, da comarca de Lauro Müller (Vara Única) em que é 
Apelante Banco Bradesco S/A e Apelado Cassio de Medeiros:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao apelo. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Fernando Carioni, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Saul Steil.

Florianópolis, 19 de junho de 2018.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
RELATORA
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RELATÓRIO

Banco Bradesco S/A interpôs apelação cível em face da sentença 

da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Lauro Müller que, 

nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, proposta por Cássio de Medeiros contra o 

recorrente, em razão da anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida de contrato inexistente, decidiu a lide nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por Cássio de 
Medeiros para: 

a) DECLARAR a inexistência da dívida apontada no documento das p. 
16/17, nos termos da fundamentação e de acordo com o pedido e documentos 
juntados com a inicial; 

b) CONFIRMAR a tutela antecipada concedida às p. 19-21 para 
DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de 
crédito; 

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no 
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da parte autora, corrigidos 
pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% a.m. a contar do 
evento danoso (súmula 54 do STJ); 

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, 
bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no art. 85, 
§ 2º do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa 
e a desnecessidade de instrução. 

[...]

O apelante alegou, em síntese, que a inscrição do nome do 

recorrido deu-se no exercício regular do direito, posto que o contrato firmado 

entre as partes encontrava-se inadimplido. Disse, ainda, que foi o próprio autor 

quem deu azo à situação, posto que não adotou as medidas necessárias para o 

encerramento da conta bancária, permanecendo a cobrança de encargos de 

manutenção.

Postulou, ao final, pelo provimento do apelo para reformar sentença 
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e, consequentemente, afastar a condenação em danos morais ou, 

subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil 

reais).

Recolheu o preparo (fl. 87).

Contrarrazões às fls. 98-107.

Vieram conclusos.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A em 

face da sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de 

Lauro Müller, objetivando reformar a sentença para afastar a condenação em 

danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório para R$ 

3.000,00 (três mil reais). 

Conhece-se do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de 

admissibilidade.

Por inexistir preliminares, passa-se ao exame do mérito.

No que versa sobre os danos morais, é consabido que o artigo 5º, 

X, da Constituição Federal, estabelece ipsis litteris que "são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

Corolário da previsão constitucional, o artigo 186 do Código Civil, 

buscando regulamentar os atos da vida privada, disciplinou que "aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Infere-se, em leitura à normativa imposta no texto constitucional e 

retratada mais especificamente no Estatuto Civil, que os danos morais serão 
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indenizados, desde que: a) comprovada a conduta (dolosa ou culposa); b) o 

dano ou o prejuízo sofrido, e; c) o nexo de causalidade entre este e aquele, ou 

seja, que o prejuízo causado adveio da conduta praticada. 

Na hipótese sub judice, é clarividente que o abalo psíquico existiu.

Denota-se das fls. 15-17 que a apelante inscreveu o nome do 

recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, por supostos débitos do contrato de 

financiamento n. 399123539000000FI, no valor de R$ 5.101,15 (cinco mil, cento 

e um reais com quinze centavos). 

Por outro lado, acostou documentos que se referem à abertura de 

conta e emissão de cartão de crédito (fls. 40-45), bem como extratos de 

movimentação financeira em conta de titularidade do autor, ora recorrido (fls. 

46-55). Contudo, os primeiros não possuem relação com a inscrição, sobretudo 

porque apenas dizem respeito à abertura de conta e emissão de cartões de 

crédito. Os segundos, por sua vez, são extratos que, não obstante apontem 

saldo negativo em relação à cobrança de anuidade e taxa de manutenção, não 

possuem datas ou outro indicativo que faça provar a alegada inadimplência do 

autor.

Assim, a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de 

fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 

373, II, do CPC/2015). Ao revés, limitou-se a sustentar a legalidade da inscrição, 

contudo, sem demonstrar a devida contratação dos serviços a ensejar tal 

cobrança.

Com efeito, então, havendo inscrição indevida, é consabido que o 

dever de indenizar está umbilicalmente ligado ao ilícito, sendo o dano in re ipsa, 

ou seja, despiciendo é a apresentação de provas a demonstrar a ofensa moral 

dos ofendidos, pois o próprio fato em si configura o dano. Ademais, nesse 

sentido perfilha o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que "o dano moral, 
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oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, 

prescinde de prova [...], visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do 

fato" (AgInt no AREsp 898.540/SP).

Portanto, no ponto, a sentença não merece retoque.

Tocante ao montante reparatório, é cediço que em matéria de 

danos morais a lei civil não fornece critérios específicos para a quantificação da 

indenização. Por isso a jurisprudência tem optado por confiar ao prudente arbítrio 

do magistrado essa  missão de estipular um valor para amenizar a dor alheia.

Assim é que o quantum indenizatório tem sido fixado de acordo com 

as peculiaridades de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo: a 

malícia, o dolo ou o grau de culpa daquele que causou o dano; as condições 

pessoais e econômicas das partes envolvidas; os antecedentes pessoais de 

honorabilidade e confiabilidade do ofendido; a intensidade do sofrimento 

psicológico gerado pelo vexame sofrido; a finalidade admonitória da sanção, para 

que a prática do ato ilícito não se repita; e o bom senso, para que a indenização 

não seja extremamente gravosa, a ponto de gerar um enriquecimento sem causa 

ao ofendido, nem irrisória, que não chegue a lhe propiciar uma compensação 

para minimizar os efeitos da violação ao bem jurídico.

Com base nisso, a negligência da causadora do dano em não 

observar a devida cautela em seu controle interno de informações e debitos é 

evidente. Quanto às condições pessoais e econômicas das partes, vê-se existir 

discrepância, notadamente porque se tem, de um lado, instituição financeira de 

capital notoriamente altíssimo e, de outro, pessoa física, evidenciando a 

hipossuficiência na relação material e processual. A intensidade do sofrimento 

psicológico gerado não foi debatida nos autos, mormente por se tratar de dano à 

honra e, como dito à exaustão, na hipótese independe de prova de prejuízo. Por 

fim, a vítima não concorreu para os fatos. 
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Nesse passo, atentando-se para os critérios acima alinhavados e 

dando eficácia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 

levando em consideração o fato de que a indenização tem de servir como 

sanção para que a conduta não seja reiterada, mas, ao mesmo tempo, não pode 

causar enriquecimento ilícito, tem-se que o magistrado a quo arbitrou a 

indenização de forma suficiente e adequada para coibir a conduta, sem propiciar 

enriquecimento sem causa. 

Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo.

Arca a ré, ora recorrente, com a totalidade das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrados na origem e na 

fase recursal, os quais se fixa, definitivamente, em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º e incisos, e § 11, do Código 

de Processo Civil.
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