
Apelação Cível n. 0303951-25.2015.8.24.0012, de Caçador
Relator: Desembargador Rodolfo C. R. S. Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGADA 
AUSÊNCIA DE CONDUTA LESIVA. FALTA DE 
COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO 
NOME DO AUTOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 
DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO ("IN RE 
IPSA"). MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
FIXAÇÃO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. VALOR 
ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS 
DA ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS 
CONSECTÁRIOS LEGAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM 
AS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.

RECURSO ADESIVO DO REQUERENTE. PLEITO DE 
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO 
ACOLHIMENTO. VERBA ORIGINALMENTE FIXADA COM 
BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0303951-25.2015.8.24.0012, da comarca de Caçador 2ª Vara Cível em que é 
Apte/RdoAd Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. e Apdo/RteAd 
Cleumar Antonio de Morais.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer de ambos os recursos e negar-lhes 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. Rodolfo Tridapalli.
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Florianópolis, 14 de junho de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adoto, em atenção aos princípios da economia e da celeridade 

processual, o relatório elaborado pelo Juízo de Primeiro Grau, porque retrata 

com fidedignidade a tramitação da ação naquela instância:

Cleumar Antonio de Morais, por meio de procurador habilitado, ajuizou 
"ação indenizatória por danos morais combinada com ação declaratória de 
inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela" em desfavor de 
Aymoré Cré- dito, Financiamento e Investimento S/A, na qual relatou, em suma, 
que, não obstante a quitação parcela com vencimento para 04.06.2015, a parte 
ré procedeu à anotação do seu nome no rol de maus pagadores.

Pleiteou, assim, liminar para retirada do seu nome do cadastro restritivo, 
bem como autorização para depósito incidental das parcelas com vencimento 
para 04.10.2015 e 04.11.2015 e das demais vincendas, ao argumento de que o 
carnê estaria bloqueado. No mérito, postulou a declaração de inexistência de 
dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos 
morais. Formulou pedido de gratuidade judicial e juntou documentos (fls. 1-22).

Por meio da decisão de fls. 31-33, a gratuidade judicial e a tutela 
antecipada foram deferidas. Na mesma decisão, o juízo autorizou o depósito 
incidental das parcelas descritas na petição inicial, bem como das vincendas.

Contestação da parte ré às fls. 43-146, na qual impugnou, 
preliminarmente, a concessão da gratuidade judicial à parte autora. No mérito, 
argumentou, em suma: a) que a parte autora firmou o contrato de financiamento 
n. 20022096396 no intuito de adquirir um veículo por meio do pagamento de 36 
(trinta e seis) parcelas no valor de R$ 454,17 (quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais e dezessete centavos); b) que a parte autora, no entanto, efetuou o 
pagamento de apenas 13 (treze) parcelas e ajuizou ação de revisão do 
contratual; c) a legalidade das cláusulas contratuais; d) a ausência de dano 
moral; e) que o valor do depósito incidental é inferior ao valor da parcela; f) a 
impossibilidade de manter a posse do veículo em favor da parte autora; g) a 
impossibilidade de inversão do ônus da prova; h) a impossibilidade da repetição 
do indébito. Finalizou pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

Juntou documentos (fls. 156-159).
Réplica às fls. 165-168.
A parte autora comprovou o depósito incidental das parcelas n. 14, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 e 24 (fls. 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 
179-180, 181-182 e 183-184).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Da Sentença

A Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Caçador, Dra. 

LUCIANA PELISSER GOTTARDI TRENTINI, julgou a ação procedente, nos 
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seguintes termos (fls. 185/190):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
Cleumar Antonio de Morais em face de Aymoré Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A para o fim de:

a) declarar a inexistência do débito com vencimento para 04.06.2015, 
relativo ao contrato n. 20022096396000 (fl. 15);

b) condenar a parte ré ao pagamento, em favor da parte autora, da 
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos 
morais, com a incidência de correção monetária pelo INPC, a contar da data da 
publicação da presente sentença, e de juros de mora na monta de 1% ao mês, 
a partir de 04.06.2015.

Resolvo, assim, o mérito da ação, nos moldes do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil.

Em consequência, fica confirmada a decisão prolatada às fls. 31-33.
Custas e honorários pela parte ré, estes fixados em 20% do valor da 

condenação, a ponderar o bom trabalho realizado pelo profissional, que atuou 
em causa pouco complexa e sem instrução, mas sem descurar dos valores 
debatidos a fim de não aviltar a profissão, que é indispensável à administração 
da justiça (CPC, art. 85, § 2º).

P.R.I.
Expeça-se alvará dos valores depositados às fls. 170, 172, 174, 176, 178, 

180, 182 e 184) em favor da parte ré. Se necessário, intime-se para indicar 
seus dados bancários.

Transitada em julgado e resolvidas as custas, arquive-se definitivamente.

Da Apelação da Requerida

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação, no qual 

defende a inexistência de abalo moral por parte do Apelado e, sucessivamente, 

pleiteia a redução do quantum indenizatório. Por fim, pugna a total reforma da 

sentença, ou a redução do valor da indenização, e a aplicação de juros de mora 

e de correção monetária com termo inicial a partir da data da sentença (fls. 

194/203).

Do Recurso Adesivo do Autor

O Autor apresentou Recurso Adesivo para requerer tão somente a 

majoração do quantum indenizatório, uma vez que a sentença fixou valor abaixo 

do montante de R$ 50.000,00 pleiteado na exordial (fls. 220/227)

Das Contrarrazões do Autor e da Requerida

O Autor apresentou manifestação às fls. 211/219, e a Requerida às 
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fls. 234/241, nas quais rebatem as teses e pugnam o desprovimento do recurso 

do adversário, respectivamente.

Do Parecer do Ministério Público

O caso não comporta manifestação do Ministério Público.

Assim, os autos ascenderam a esta Corte de Justiça.

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, conforme analisado por este Relator às fls. 274/275, razão pela 

qual merece ser conhecido.

II  Do Mérito

Assevera-se que o cenário em tela tem cunho de natureza 

consumerista, dada a hipossuficiência e vulnerabilidade apresentada pela parte 

Requerente, assim como a atividade desempenhada pelo banco Requerido, as 

quais se enquadram respectivamente nos conceitos de Consumidor e 

Fornecedor, à luz das regras dispostas no Código de Defesa e Proteção ao 

Consumidor, ex vi:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

E:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

[...]
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Desta feita, aplica-se o referido Códex à hipótese.

a) Da Apelação da Requerida

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

apresentou razões recursais genéricas, sustentando, inicialmente, a ausência de 

comprovação dos danos morais (fls. 194/203).

Sem razão.

Frise-se, inicialmente, que a empresa Apelante conquanto tivesse a 
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obrigação de demonstrar a existência de contrato apto a justificar a legitimidade 

da dívida que deu ensejo a inscrição do nome do Autor no rol de maus 

pagadores, assim não se comportou.

À vista disso, forçoso concluir que a negativação em destaque se 

deu de maneira indevida, ou seja, ilícita, surgindo, assim, o dever de indenizar, 

consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 

Em sequência, impende consignar, por oportuno, que em se 

tratando de abalo anímico decorrente de inscrição do nome do cliente, sabe-se 

que este existe in re ipsa, ou seja, pela força dos próprios fatos, e se caracteriza 

pela simples inscrição, "de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção 

hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum." (CAVALIERI 

FILHO, Sérgio: Programa de responsabilidade civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2003, p. 101/102).

Isso porque é cediço a dificuldade que o Consumidor enfrenta 

quando maculado seu crédito. 

Colhe-se julgado deste Órgão Fracionário em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA 
DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 
MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" COMPENSATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA VERBA. RECURSOS 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - É entendimento cristalizado na 
jurisprudência dos tribunais do País que, havendo a inscrição ou 
manutenção 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 imaterial sofrido pela 
pessoa lesada, porquanto presumível (in re ipsa). [...] (Apelação Cível n. 
2014.011609-0, de Sombrio, rel. Des. JOEL FIGUEIRA JÚNIOR, j. 3/12/2015- 
grifou-se).

À luz dessas considerações, torna-se inequívoco o preenchimento 

dos elementos legais que circundam a reparação civil em tela: conduta ilícita, 
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dano (presumível, in casu), e relação de causalidade (o dano decorreu da 

inscrição indevida), de sorte que é de se manter a decisão objurgada que 

reconheceu o dever de indenizar.

De outro vértice, a instituição financeira Recorrente pleiteia a 

redução da monta indenizatória, tal como seja fixado como termo inicial para 

incidência dos consectários legais a data de publicação da decisão definitiva, 

questões a seguir analisadas conjuntamente com o Apelo do Autor, em razão da 

similitude das matérias vertidas. 

b) Da insurgência comum acerca do quantum compensatório

Assevera-se que não há parâmetros legais para arbitrar o valor da 

indenização. Por consequência, não tendo base financeira ou econômica própria 

e objetiva, a verba destinada à reparação de dano moral deve ser definida pelo 

órgão julgador levando em consideração primordialmente às minúcias do caso 

concreto.

Ademais, tal arbitramento deve ser mensurado com moderação, em 

respeito aos princípios da adequação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, em consideração não só às condições sociais e econômicas 

das partes, como também ao grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, 

de forma 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.

A respeito, REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA leciona:

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 
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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).

E ainda, outro não 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).

Diante disso, tem-se que a compensação material não se presta 

como instrumento para o enriquecimento ilegítimo daquele que a recebe, porém, 

deverá ser suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o 

ofensor não reitere a prática danosa.

Sob tal panorama, conclui-se que tal conduta merece ser 

indenizada, porquanto, além de ilícita, foi abusiva, causando ao Autor, 

indiscutivelmente, o abalo de crédito que alega ter sofrido, e que, em tais casos, 

inclusive, não necessita de comprovação, consoante já exposto.

Dessa forma, com amparo no princípio da persuasão racional 

previsto no art. 131 do Código de Processo Civil/1973, atualmente constante no 

art. 371 do novo CPC, e em decorrência dos danos experimentados pelo Autor, 

mantém-se a verba compensatória no valor de R$ 20.000,00, fixada na sentença, 

uma vez que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

e adequado aos parâmetros praticados por esta Corte de justiça.

Assim, ambos os recursos merecem ser desprovidos nesse 

aspecto.

c) Do termo inicial dos consectários legais

Sem delongas, assevera-se que a fixação do termo inicial dos 

consectários legais incidentes sobre verba indenizatória deve observância ao 

entendimento jurisprudencial, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de 
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Justiça. Com efeito:

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual. 

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 
incide desde a data do arbitramento.

Logo, mantém-se os marcos iniciais definidos na origem, porquanto 

fixados nos termos alhures expostos.

III  Do Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os 

recursos e negar-lhes provimento.

Este é o voto.
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