
Apelação Cível n. 0304294-89.2014.8.24.0033, de Itajaí
Relator: Desembargador Mariano do Nascimento

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 

TESE DE QUE NÃO ESTARIA CONFIGURADO O AGIR 
ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORA QUE ALEGA TER 
QUITADO O DÉBITO ENSEJADOR DE REGISTRO 
DESABONADOR POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE NOVO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVAS COLIGIDAS AOS 
AUTOS QUE DEMONSTRAM A VERACIDADE DA 
ASSERTIVA (ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015). BANCO 
RÉU QUE, EM CONTRAPARTIDA, NÃO PRODUZIU 
NENHUMA PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO 
DA AUTORA (INCISO II DO ART. 373). ADEMAIS, 
INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS POR EVENTUAL 
AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL OU FALHA NO 
REPASSE DOS VALORES PELO INSS QUE NÃO 
AFASTARIA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 
CREDORA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INCONFORMISMO 
RECHAÇADO.

PRETENSA REDUÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. 
MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE ATESTA 
ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO E AO CARÁTER 
INIBITÓRIO DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. IMPERATIVA MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0304294-89.2014.8.24.0033, da comarca de Itajaí 3ª Vara Cível em que é 
Apelante Banco BGM SA e Apelada Isabel Gorete Schneider Laguna.

A Primeira Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação 
unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
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Excelentíssimo Desembargador Salim Schead dos Santos, e dele participaram 
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Guilherme Nunes Born e Luiz 
Zanelato.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Desembargador Mariano do Nascimento
Relator
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RELATÓRIO

Banco BMG S/A interpôs recurso de apelação da sentença 

proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação 

por danos morais, contra si ajuizada por Isabel Gorete Schneider Laguna, na 

qual o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos 

à inicial, nos seguintes termos (p. 127/131 – com grifo no original):

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
formulados na ação n. 0304294-89.2014.8.24.0033 e, em consequência: a) 
Confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida às fls. 22-24, tornando-a 
definitiva; b) Condeno a pessoa jurídica-ré ao pagamento, em favor da autora, do 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos ao rigor da inflação a partir de 
hoje e acrescidos dos juros legais de 1% a.m. a contar de 07-02-2014; c) Por fim, 
DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Publique se.
Registre-se.
Intimem-se.
Custas pelo banco-réu, além do pagamento, em favor do patrono da parte 

autora, dos honorários de sucumbência que neste momento fixo em 20% sobre o 
valor atualizado da condenação.

Eventualmente interposto recurso de apelação, certifique-se a 
tempestividade, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar e encaminhem-se 
os autos ao Tribunal de Justiça.

Em momento oportuno, arquivem-se, com as anotações e baixas
Legais.

Inconformada, a parte apelante sustentou, em linhas gerais, que: a) 

restou suficientemente comprovado o fato de que a inclusão do nome da autora 

no rol de maus pagadores teve origem no inadimplemento das prestações do 

contrato de empréstimo consignado n. 221.434.173, sendo que o aludido pacto 

não foi abarcado pela novação de dívida realizada junto ao banco; e b) o 

montante fixado a título de compensação por danos morais há de ser reduzido, 

eis que se afigura desproporcional e excessivo, além de se distanciar dos valores 

comumente arbitrados em casos semelhantes ao presente. Ao final, pugnou pelo 

conhecimento e provimento do recurso, "para o fim de cassar a sentença e julgar 
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improcedente a ação", ou alternativamente, para reformá-la, "com a devida 

redução substancial do valor fixado pelo juízo a quo a título de indenização 

moral" (p. 135/145).

Com as contrarrazões (p. 151/157), os autos ascenderam a esta 

Corte.

Após, vieram-me conclusos.

É, no essencial, o relatório.

VOTO 

Porque satisfeitos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de 

admissibilidade, conheço do recurso.

Passa-se, assim, à pormenorizada análise dos inconformismos 

suscitados pela casa de crédito apelante.

1. Da configuração do dano moral

Os autos originários tratam de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c compensação por danos morais, na qual a autora narra que, em 

fevereiro de 2014, realizou juntou ao banco réu pacto de novação de dívida, 

registrado sob o n. 544412270, a fim de extinguir e substituir as obrigações 

decorrentes dos contratos de empréstimo consignado de n. 221434173, n. 

215168607 e n. 205749094.

Expôs que, apesar de ter obtido a quitação dos débitos novados, 

seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes pela parte ré, por conta de 

suposto inadimplemento de parcela da avença de n. 221434173, vencida em 

7-2-2014 - fato que veio a ocasionar abalo à sua honra e imagem, mormente 

diante da negativa de crédito por lojista do comércio local.

Com base nesses argumentos, reivindicou tutela jurisdicional apta a 

declarar a inexistência do débito e a condenar a ré ao pagamento de montante 

reparatório (p. 1/7).
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Em sede de contestação, a casa de crédito demandada refutou as 

alegações autorais, ao argumento de que o contrato de n. 221434173, gerador 

da inscrição em rol de maus pagadores, não foi objeto de novação de dívida, e 

estava em aberto desde o mês de fevereiro de 2014, "quer seja por ausência de 

margem consignável [...], por ausência de repasse do ente empregador [...] ou 

por falta de pagamento do acordo / negociação interna feito entre as partes" (p. 

39). Por fim, rogou pelo julgamento de improcedência dos pedidos (p. 37/49).

Sentenciando o feito, porém, o togado singular julgou procedente o 

pedido declaratório, condenando a casa bancária demandada ao pagamento de 

compensação no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de 

correção monetária a partir da data do arbitramento e de juros moratórios à razão 

de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso (p. 127/131). 

Malcontente com o desfecho adotado na origem, a casa de crédito 

reedita as teses lançadas na peça defensiva, requerendo a reforma da sentença 

combatida.

Sem razão, conforme se verá adiante.

De plano, vale o registro de que se aplicam à relação discutida no 

presente feito as normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Logo, na esteira do que preconiza o art. 14 do CDC, responde a ré 

objetivamente, isto é, independentemente da presença do elemento culpa, pelos 

danos porventura advindos da falha na prestação dos serviços.

Do exame do processado, exsurge inconteste o fato de que a 

inscrição desabonadora teve origem em prestação vencida na data de 7-2-2014, 

relativa a contrato de empréstimo consignado de n. 221434173, cuja celebração 

foi confirmada pela própria autora e, bem assim, pelo instrumento de p. 81/82 

exibido pela instituição financeira ré.

A par disso, é incontestável que, também no mês de fevereiro do 
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ano de 2014, a requerente contraiu novo empréstimo junto à instituição bancária 

recorrente, registrado sob o n. 544412270, conforme se depreende do "histórico 

de consignações" colacionado às p. 13/15 dos autos.

Extrai-se do aludido histórico, outrossim, que o contrato gerador da 

negativação do nome da autora se encontrava baixado perante os cadastros da 

entidade gestora do benefício (INSS) desde o mês de dezembro de 2013 (p. 14).

Além do mais, a data em que teria ocorrido a novação da dívida 

(fevereiro/2014 – p. 13),  coincide com aquela em que, segundo alega a casa de 

crédito, considerou-se inadimplente a demandante (7-2-2014 – p. 54).

Há nos autos, portanto, indícios que apontam com concretude a 

veracidade da alegação da parte autora (art. 373, inciso I, do CPC/2015) - isto é, 

de que contrato de n. 544412270 se destinava, em verdade, à novação daquele 

de n. 221434173.

Como é cediço, dá-se a novação "quando o devedor contrai com o 

credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" (art. 360, inciso I, do 

Código Civil).

Com efeito, a defesa do banco demandado se limitou à afirmação 

de que a obrigação estampada no contrato de n. 221434173 não teria sido 

extinta pela novação apontada pela autora, sem, entretanto, produzir a prova de 

tal assertiva.

Ora, a fim de demonstrar o fato extintivo/modificativo do direito da 

requerente (art. 373, inciso II, do NCPC), bastaria à parte requerida juntar aos 

autos o contrato de n. 544412270, proporcionando, com isso, que o juízo tivesse 

conhecimento de seus termos e destinação - porém, assim não o fez.

Não fosse o bastante, sabe-se que a eventual interrupção dos 

descontos das prestações contraídas por ausência de margem consignável ou 

por falha do INSS no repasse dos valores, não teria o condão de afastar a 

responsabilidade da instituição credora.
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Isso pois, antes de apontar o nome do(a) devedor(a) a registro 

desabonador, deve o banco cientificar a entidade ou o(a) próprio(a) devedor(a), 

na tentativa de normalizar o impasse - medida esta, aliás, que a parte apelante 

nem sequer afirmou ter adotado na hipótese.

Mutatis mutandis, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

Apelação cível. "Ação declaratória de inexistência de contrato de 
renegociação c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela 
antecipada". Sentença de procedência. Insurgência do réu.    

Contrarrazões. Suscitada deserção do reclamo. Circunstância não 
verificada. Preparo regularmente efetuado.   

Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Elementos 
probatórios que se mostram suficientes para o deslinde do feito. Prefacial 
rejeitada.    

Refinanciamento de empréstimo consignado que, segundo o autor, não foi 
contratado. Documentos acostados aos autos que revelam, em hipótese, a 
aludida operação. Regularidade, todavia, não comprovada pelo réu (o qual 
apenas negou a sua existência). Ônus que lhe competia, a teor do art. 333, II, 
do CPC/1973 (atual art. 373, II, do CPC/2015). Renegociação unilateral. 
Cancelamento. Restabelecimento do contrato primitivo (n. 178201758), nos 
prazos e valores acordados. Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 
proteção ao crédito. Registro atinente à parcela da pactuação primitiva. 
Interrupção dos descontos em folha de pagamento, de fato, verificada. 
Requerido, por outro lado, que sequer demonstra e/ou menciona, que o autor 
deu causa à negativação. Dever da instituição financeira de se acautelar 
quanto à capacidade financeira do contratante, antes de formalizar à 
avença, especialmente a respeito do valor disponível em margem 
consignável. Falta de margem, ademais, que não exime o demandado de 
sua responsabilidade, devendo diligenciar ao empregador acerca da 
impossibilidade do pagamento ou, até mesmo, notificar o suplicante de 
sua inadimplência, a fim de poder regularizar a situação e evitar a 
inscrição de seu nome. Ato ilícito evidenciado. Dano moral presumido. 
Obrigação de indenizar caracterizada.   

Pleito de minoração do quantum reparatório. Critérios de fixação. 
Razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção que se impõe.   Contrarrazões. 
Alegada litigância de má-fé do apelante. Argumentos jurídicos em defesa dos 
seus interesses. Limites do contraditório e da ampla defesa. Pleito rejeitado.   
Reclamo conhecido e desprovido (AC n. 0006235-55.2011.8.24.0033, de Itajaí, 
rel.: Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva. J. em: 12-4-2018) (grifei).

Mais:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DESCONTOS A MENOR. AUSÊNCIA DE 
PROVAS ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E 
CONFECÇÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 
VALOR, A FIM DE AFASTAR O ATO ILÍCITO A SI IMPUTADO. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA DO NOME DO APELADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR INCONTESTE. DANO MORAL IN RE IPSA. 
FIXAÇÃO DE VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTA 
CORTE.    

Se o banco percebeu que não houve o repasse pelo INSS da quantia 
que lhe era devida - repasse esse que vinha sendo feito corretamente até 
então -, deveria procurar o INSS ou até mesmo o autor para que 
regularizasse a situação, sendo totalmente imprudente sua atitude de 
incluir o demandante no rol dos inadimplentes sem que esse tivesse 
contribuído de alguma forma para o inadimplemento" (Apelação Cível n. 
2011.019981-3, rel. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, DJe de 13-7-2011). 
(...) (Apelação Cível n. 2011.060398-9, rel. Desembargadora Janice Goulart 
Garcia Ubialli, j. em 22/3/2012).   RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(TJSC, AC n. 0305044-39.2014.8.24.0018, de Chapecó, rel.: Des. José 
Maurício Lisboa. J. em: 15-5-2017) (grifei).

Diante desse contexto, firme concluir que o banco réu não se 

desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil), razão pela qual se reputa ilegítima a inclusão do nome da autora no rol de 

inadimplentes, a evidenciar a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a 

tornar impositiva a condenação do banco à compensação do dano 

extrapatrimonial in re ipsa daí advindo.

Sendo assim, não prospera a assertiva lançada à p. 137 pela parte 

apelante, no sentido de que a sentença estaria amparada tão só na "assentida 

hipossuficiência do consumidor, não em fatos, nem em provas".

De mais a mais, ao banco foi oportunizada a demonstração da 

veracidade da versão por si sustentada. O julgador, inclusive, concedeu-lhe 

prazo para especificar as provas que pretendia produzir (p. 100), no entanto, o 

próprio apelante manifestou à petição de p. 104 não possuir interesse, não tendo 

sido tolhido o seu direito à ampla defesa. 
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Sob qualquer ângulo, devidamente caracterizada a falha na 

prestação dos serviços, é de ser mantida a condenação da parte ré à 

compensação do abalo anímico experimentado pela autora.

2. Do quantum reparatório 

Por último, asseverou o banco apelante que "a condenação em R$ 

15.000,00 é excessiva e traduz um sentimento de desigualdade" (p. 139), 

defendendo a necessidade de redução do montante compensatório fixado.

Sem razão.

Como cediço, a fixação do valor da indenização pelo dano moral 

deve respeitar dois objetivos principais: a satisfação compensatória pelo prejuízo 

causado e a importância de uma pena civil, que tem caráter pedagógico, no 

sentido de que ninguém pode lesar o outro sem receber uma responsabilização. 

Ademais, a indenização deverá se basear na extensão do prejuízo 

causado, - no caso, a inscrição indevida (p. 9) - e na capacidade econômica da 

responsável – uma instituição financeira de grande porte -, levando em conta não 

só o seu caráter reparatório, mas também o seu poder de inibição. 

Com efeito, observando-se a necessária razoabilidade, bem como a 

dupla finalidade da reparação civil, como já mencionado, entendo que o quantum 

reparatório fixado na sentença – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – mostra-se 

suficiente à reparação do prejuízo, bem como condizente com o valor que esta 

Câmara tem estabelecido em casos análogos, não havendo razão para acolher o 

pleito recursal que objetiva majorar a verba.

Colhe-se, a propósito da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME 
DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA NA 
ORIGEM. RECURSO DA RÉ. APELO QUE ATACA A PROCEDÊNCIA DOS 
PEDIDOS, NA MEDIDA QUE SUSTENTA NÃO TER OCORRIDO ATO ILÍCITO 
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PASSÍVEL DE SER INDENIZADO. TESE AFASTADA. ILICITUDE MANIFESTA 
DA CONDUTA PERPETRADA PELA REQUERIDA, A QUAL INDEVIDAMENTE 
INSCREVEU O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 
POR FATURA JÁ PAGA. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM (R$ 15.000,00) QUE 
REPRESENTA QUANTIA ADEQUADA À REPROVABILIDADE DA CONDUTA 
E À EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO (AC n. 0013876-04.2013.8.24.0008, de Blumenau, rel.: Des. 
Saul Steil. J. em: 10-4-2018) (grifei).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARCELA 
ADIMPLIDA. ILEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE 
COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM FIXADO EM R$ 
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO.    

[...] A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos 
por dívida paga caracteriza a responsabilidade civil, sobretudo por nefastas 
consequências derivadas do ilícito, com presunção dos danos morais [...] 
(TJSC, Apelação Cível n. 0000382-50.2014.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. 
João Batista Góes Ulysséa, j. 16-3-2017) (AC n. 0030421-75.2011.8.24.0023, 
da Capital, rel. Des. Jaime Machado Júnior. J. em: 22-2-2018) (grifei).

Nessa toada, sem maiores digressões, entendo que a sentença não 

comporta reparos.

3. Da parte dispositiva

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em arremate, tendo em vista a fixação de honorários 

sucumbenciais em  grau máximo na origem (20% sobre o valor da condenação – 

p. 131), fica inviabilizada a majoração da verba, a rigor do disposto no art. 85, 

§11, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.
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