
Apelação Cível n. 0300742-07.2015.8.24.0058, de São Bento do Sul
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM 
OBSERVÂNCIA TANTO AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, QUANTO 
AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTE 
ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TERMO 
INICIAL DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300742-07.2015.8.24.0058, da comarca de São Bento do Sul 1ª Vara em que é 
Apelante B. B. S/A e Apelados F. A. R. e outro.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
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.

Funcionou como Representante do Ministério Público o Exmo. Sr. 
Des. Mário Gemin.

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. 107/110), em 

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

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"Ingressam Fabiana Aparecida Rosatti e Marcos de Andrade Júnior 
(menor representado por sua mãe Fabiana) com ação de indenização por 
danos morais com pedido de tutela antecipada em face de Banco Bradesco 
S/A. Diz a parte autora ter o "de cujus" Sr. Marcos Andrade (esposo de Fabiana 
e pai do menor Marcos Jr.) firmado contrato com a instituição ré. Disseram ter 
sido quitado o empréstimo realizado pelo "de cujus", após o seu falecimento, 
mas mesmo assim, inscrito o nome do finado no rol de devedores, já se 
encontrando a dívida quitada. Requereram a procedência dos pedidos a fim de 
condenar a parte demandada ao pagamento de danos morais, bem como a 
retirada do nome do Sr. Marcos Andrade dos órgãos de proteção ao crédito. 
Pretendem, ainda, a concessão de tutela antecipada.

Após a emenda da inicial, o pedido de tutela antecipada restou deferido 
(fls. 38/39).

Citada, apresentou a parte ré defesa, sustentado em preliminar a 
ilegitimidade ativa. No mérito, aduziu ser lícita a inclusão do nome do "de cujus" 
no rol de devedores em razão de que o contrato não restou adimplido em sua 
integralidade, pois após o seu falecimento tão somente restou paga uma 
prestação do financiamento. Impugnou os pedidos iniciais, requerendo a sua 
improcedência.

Réplica às fls. 76/88.
Manifestação da parte autora (fls.99/100) em relação aos documentos 

apresentados pela ré às fls. (fls. 90/91).
Parecer ministerial às fls. 103/106."

Ato contínuo, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a sentença.

Da Sentença

O Juiz de Direito, Dr. ROMANO JOSÉ ENZWEILER, julgou 

procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (fls. 

107/110):

"Pelo fundamentado, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, dando 
por extinto o feito com análise de mérito, consoante o disposto no artigo 269, 
inciso I, do Código de Ritos.

Assim sendo, condeno a ré ao pagamento, em favor da parte autora, dos 
danos extrapatrimoniais suportados, fixando-os em R$30.000,00 (trinta mil 
reais), corrigidos monetariamente e com incidência de juros legais desde o 
evento danoso (ementa 54 da súmula do eg. STJ) (R$15.000,00 para cada 
autor).
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Declaro a inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo 
firmado entre o "de cujus" e a casa bancária, em razão de que já se encontrava 
quitado.

Confirmo a tutela antecipada concedida às fls. 38/39.
Condeno a ré, finalmente, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes em 15% do valor total da condenação.
Notifique-se o Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Do Recurso de Apelação 

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, BANCO 

BRADESCO S/A interpôs recurso de Apelação requerendo, em linhas gerais, a 

minoração da verba indenizatória fixada na origem, a qual reputa excessiva.

Ao final, pugna a procedência do Apelo (fls. 116/124).

Das Contrarrazões 

Os Apelados apresentaram as contrarrazões recursais às fls. 

130/137, refutando a tese da Apelante e pugnando o desprovimento do Apelo. 

Da Manifestação do Ministério Público

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, Dra. 

ELIANA VOLCATO NUNES, a qual opinou pelo conhecimento e desprovimento 

do Recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada (fls. 09/12).

Vieram conclusos. 

Este é o relatório.
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VOTO

I - Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, o recurso 

deve ser conhecido.

II - Do Julgamento do Mérito do Recurso 

Compulsando os autos, verifica-se que as razões recursais, 

restringem-se tão somente à minoração da verba indenizatória definida na 

origem.

Como é cediço, para a fixação dos danos morais, há de se analisar 

as particularidades do caso concreto, uma vez que inexistem critérios objetivos 

preestabelecidos para essa operação.

Dessa forma, a quantia correspondente à indenização pelo abalo 

moral há de ser fixada 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 

(caráter punitivo e pedagógico da condenação), sem, contudo, ocasionar um 

enriquecimento injustificado para o lesado.

Sobre o tema elucida 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 o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 
refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 
produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das 
potencialidades do patrimônio do lesante". (Reparação civil por danos morais. 
RT, 1993, p. 220)

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 



                                                         

5

Gabinete Desembargador Rodolfo Tridapalli

reitere a prática danosa.

REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA explicita os critérios a 

serem observados no arbitramento da indenização:

"Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral 
são a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante. Inserem-se nesse 
contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, 
como análise do grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado 
no evento danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao 
proveito obtido como ilícito. [...] Em suma, a reparação do dano moral deve ter 
em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, 
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a "inibir 
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da 
sociedade", traduzindo-se em "montante que represente advertência ao lesante 
e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento 
lesivo". (Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 841-842)

A propósito "o valor da indenização deve atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de modo 

a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima". (STJ, AgRg 

no REsp 945.575/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, j. em 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).

Esse é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

[...] "O arbitramento do dano moral é apurado pelo juiz, que o fixará 
consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto 
e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a 
da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que 
seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe. (AC Cível 
98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino)" (AC n. 2009.039135-5, rel. Des. Cid 
Goulart, j. em 25.10.2011).(Apelação n. 0002281-62.2012.8.24.0163, de 
Capivari de Baixo, rel. Des. GERSON CHEREM II, j. 30/06/2016).

Feitas essas considerações, infere-se dos autos que a indenização 

foi fixada pela Juíza de Direito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor/Apelado, quantia esta que 

atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica inerentes à reparação por 

dano moral, ao mesmo tempo em que se adapta aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade adotados por este Órgão Julgador, razão pela qual a sentença 

deve ser mantida.

III – Dos Consectários Legais
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Na situação em exame, o Magistrado de Primeiro Grau condenou a 

Requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, 

incidindo sobre o montante correção monetária e juros de mora a partir do evento 

danoso.

Com relação ao termo inicial para a fluência dos juros de mora, 

nenhum reparo merece a decisão nesse sentido, em atenção ao enunciado da 

Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a fluência dos juros 

de mora a partir do evento danoso.

Com relação à correção monetária, prudente a readequação, ainda 

que de ofício, pois esta deve incidir a partir do arbitramento da indenização, 

conforme orientação do enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça.

Nesse norte, já manifestei nos autos da Apelação Cível n. 

0303928-07.2015.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, j. 14/09/2017.

V - Conclusão 

Forte nesses fundamentos, voto no sentido de conhecer do 

Recurso e negar-lhe provimento e, de ofício, modificar o termo inicial de 

incidência da correção monetária, que deve fluir a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ).

Este é o voto.
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