
Apelação Cível n. 0309297-29.2014.8.24.0064, de São José
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 
DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADO. DÍVIDA 
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL. 
DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES 
QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

ACOLHIMENTO APENAS DO RECURSO DA AUTORA 
VISANDO À MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA 
ORIGEM. APELO DO BANCO REQUERIDO PLEITEANDO 
A RESPECTIVA MINORAÇÃO NEGADO. QUANTIA 
ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO QUE NÃO ATENDE À 
FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA 
INERENTES À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. 
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO VERIFICADA. 
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR 
ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS ANÁLOGOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ.

PLEITO DO BANCO REQUERIDO DE REVOGAÇÃO OU 
REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE ASTREINTES ARBITRADAS 
PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 
JUDICIAL DE EXCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE 
DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 
IMPOSSIBILIDADE. NÍTIDO INTUITO DE PROTELAR O 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CARACTERIZADA 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONSOANTE ART. 80, I, E 81, 
AMBOS DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% 
SOBRE O VALOR DA CAUSA E INDENIZAÇÃO.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS 
HONORÁRIOS DOS PROCURADORES 
SUBSTABELECENTE E SUBSTABELECIDO DA AUTORA, 
REALIZADA NA SENTENÇA. ACOLHIDO.  INSURGÊNCIA 
ACERCA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL QUE DEVERÁ 
SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO 
STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. 
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HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO 
PATRONO DA AUTORA. 

RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO DA 
AUTORA E DESPROVIDO O APELO DO REQUERIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0309297-29.2014.8.24.0064, da comarca de São José 1ª Vara Cível em que é 
Apte/Apdo Banco Bradescard S/A e Apdo/Apte Aline da Rosa.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao Apelo da Autora e negar 
provimento ao Apelo do Requerido. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Joel Dias Figueira Júnior e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joel Dias Figueira Júnior.

Florianópolis, 28 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:

Aline da Rosa ajuizou  ação declaratória de inexistência de débito c/c 
idanos morais e tutela antecipada  contra Banco IBI S/A   Banco Múltiplo 
(Bradesco), alegando, em síntese, que pactou com a ré acordo para quitação 
de dívidas de cartão de crédito. Aduziu que, mesmo após ter efetuado a 
quitação de todos os débitos em 17-6-2013, a instituição financeira ré manteve 
o seu nome nos cadastros restritivos, o que lhe acarretou grande prejuízo de 
ordem moral. Concluiu requerendo o deferimento de antecipação de tutela, com 
o fim de que seu nome seja retirado das listas negras de crédito e, ao final, a 
procedência do pedido, com a declaração de inexistência do débito e a 
condenação da parte ré no pagamento de danos morais. Valorou a causa e 
juntou documentos (fls. 10-15).

O pedido de antecipação de tutela foi negado (fl. 22).
Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (fls. 29-35), 

Defendeu-se argumentando que a manutenção do nome da parte autora nos 
cadastros restritivos foi devida, porque o débito que ensejou a inscrição da parte 
autora no rol de maus pagadores refere-se ao ano de 2012, e não de 2013 
como quer fazer crer a requerente. No mais, aduziu não ter ocorrido dano 
moral, mas mero aborrecimento. Concluiu postulando a improcedência do 
pedido.

Houve réplica (fls. 43-46).
Na sequência, a parte autora requereu a reapreciação do pedido de 

antecipação de tutela, juntando novos documentos (fls. 58-61).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

Da Sentença

O Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sâo José, Dr. 

ROBERTO MÁRIUS FÁVERO, julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, o que faço com 
fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o 
débito que ensejou a inscrição de fl. 14, bem como para condenar o banco réu 
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o ato ilícito (24-06-2013, 
conforme Súmula 548 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do 
arbitramento, isento de incidência fiscal (Súmula 498 do STJ).

Defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a parte ré 
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promova a baixa do nome da requerente de qualquer cadastro restritivo de 
crédito, referente ao débito discutido nestes autos, em até três dias contados da 
publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) por dia de descumprimento.

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, 
haja vista os critérios previstos no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.Registre-se.Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se.

Da Sentença em Embargos de Declaração 

0002551-19.2017.8.24.0064, opostos pelo Advogado Substabelecente da 

Autora, Dr. CLÁUDIO CAPISTRANO LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR

Ante o exposto, dou provimento aos embargos opostos, para suprir a 
omissão e declarar a sentença, que fica acrescida da parte omissa, nos 
seguintes termos:

"Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais 
e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, 
haja vista os critérios previstos no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil;

Determino a reserva dos valores devidos ao patrono substabelecente em 
percentual de 15% (quinze por cento) da condenação a título de honorários de 
sucumbência, bem como em 30% (trinta por cento) do valor da indenização 
fixada a título de honorários advocatícios.

Os honorários do patrono substabelecido deverão ser combinados com 
sua cliente ou decididos em ação autônoma de arbitramento de honorários."

O resto do decisium permanecerá como prolatado.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.

Da Apelação do Requerido

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação no qual 

pleiteia: o afastamento ou a redução das astreintes para exclusão do nome da 

Autora dos cadastros restritivos de crédito, impondo limitação; minoração do 

quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais; e a alteração do termo 

inicial de incidência dos juros de mora para a data do arbitramento da 

condenação. 

Da Apelação da Autora

Requer, a Autora, a majoração do quantum indenizatório. Pleiteia, 

também: a) a reforma da sentença, afastando a reserva de honorários ao 
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procurador substabelecente em razão do substabelecimento sem reserva de 

poderes, o qual deve ajuizar demanda autônoma conforme entendimento 

dominante; b) sucessivamente, requer a minoração do percentual fixado a título 

de reserva em prol do advogado substabelecente, tanto dos honorários 

sucumbenciais quanto dos contratuais (êxito), com fulcro no art. 22, §3º do 

Estatuto da OAB, e nos fatos e fundamentos apresentados; c) alternativamente, 

não sendo este o entendimento, desde já se requer que seja expressamente 

consignado que o advogado substabelecente tenha direito apenas aos 

percentuais já fixados em sentença (embargos de declaração), não incluindo 

eventual majoração da verba indenizatória requerida no presente recurso; d) 

condenar a Apelada aos honorários advocatícios recursais exclusivamente em 

prol do procurador que ora subscreve, conforme art. 85, §11º do CPC/2015.

Das Contrarrazões

Apenas a parte Autora apresentou manifestação às fls. 128/134, 

pugnando o desprovimento do Apelo do Requerido.

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 dos recursos

Os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.

II – Do Mérito

Tendo em vista que a insurgência manifestada por ambos os 

litigantes diz respeito à quantificação do dano moral, analisarei os recursos 

conjuntamente. 

Em suas razões recursais, a Autora verbera que o valor arbitrado 

em primeiro grau é insuficiente para reparar o dano por ela suportado, ao mesmo 

tempo em que não atende ao caráter pedagógico da indenização, tendo em vista 

a inegável capacidade econômica do Requerido. Argumentou, outrossim, que o 

valor é inferior àquele reiteradamente fixado por esta Corte em casos análogos, 

razão pela qual postula seja dado provimento ao seu apelo, majorando-se o 

quantum fixado na sentença.

Por sua vez, na sua Apelação, o Requerido defende que a 

indenização merece ser minorada, porque a indenização não deve proporcionar 

vantagem indevida ao ofendido. 

Como é cediço, para a fixação do valor da indenização por 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 
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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 (in 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 

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).

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).

No caso em tela, ficou demonstrado nos autos que a inscrição foi 
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indevida, uma vez que a Autora comprovou que o débito do seu cartão de 

crédito, cujo suposto inadimplemento deu ensejo à anotação, foi devidamente 

adimplido (fl. 14). 

De outro vértice, oportuno consignar que, na hipótese em comento 

é desnecessária prova do abalo anímico, porquanto decorrente da inscrição 

indevida e, portanto, presumível (dano moral in re ipsa). 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo remansosos precedentes oriundos do Superior Tribunal de 
Justiça, em se tratando de indevido protesto de título ou de ilegítima 
negativação em cadastros protetivos do crédito, o dano moral concretiza-se 'in 
re ipsa', independentemente de prova do prejuízo, ainda que atingida pessoa 
jurídica (REsp. 860.704/DF, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 
12/04/2011). 

Aqui, a responsabilidade civil exsurge da própria conduta ilícita 

praticada pelo Requerido, uma vez que: "aquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo" (art. 927 do Código Civil), sendo inafastável o 

seu dever de indenizar. 

Conforme já mencionado, dentre os parâmetros a serem 

observados na fixação do dano moral, deve o julgador levar em consideração as 

circunstâncias que envolvem a lesão, dentre as quais a extensão do dano, o grau 

de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, a respeitabilidade da 

vítima no seu meio social, seu eventual porte empresarial e comercial e, ainda, o 

valor do negócio, para que se obtenha justa indenização.

[...] 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).

Assim, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se 

de um lado, a Autora, beneficiária da justiça gratuita, hipossuficiente em relação 

ao banco Requerido, e que teve maculada a sua honra, imagem e credibilidade 

pela conduta daquela, na medida em se lhe atribuiu, de forma injusta e gravosa, 

a pecha de má-pagadora.
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De outro lado, encontra-se o Requerido, instituição financeira de 

grande porte e atuação em todo o território nacional, com inegável capacidade 

técnica e econômica e que deveria ter mecanismos que garantissem a baixa das 

faturas efetivamente pagas pelos seus clientes. 

Feitas essas considerações, entendo que razão assiste à Autora, 

pois, de fato, o valor da indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau, R$ 

10.000,00 (dez mil reais), não atende à dupla finalidade compensatória e 

pedagógica inerentes à reparação por dano moral, merecendo, portanto, ser 

majorada para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Das astreintes

Requer o banco Requerido, a revogação, redução ou limitação da 

multa diária de R$ 10.000,00 aplicada pelo Juízo a quo, para o caso de não 

exclusão do nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito dentro do prazo 

legal.

Nego acolhimento a tal pleito, uma vez que é dever da instituição 

financeira cumprir a determinação legal, a fim de evitar a aplicação da penalidade 

imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que a 

insurgência contra tal comando judicial configura nítido intuito de protelar o 

cumprimento da obrigação, ensejando clara má-fé da parte ora Requerida, 

conforme entendimento já externado por esta Câmara Cível nos Agravos de 

Instrumento de n. 4006725-98.2017.8.24.0000, e de n. 

4021115-73.2017.8.24.0000, julgados na data de 21/06/2018, ambos de relatoria 

do e. Des. GERSON CHEREM II. 

Verificada a expressa previsão legal e jurisprudencial acerca do 

tema, conclui-se pela prática da litigância de má-fé prevista no art. 80, I, do 

CPC/2015, pela Recorrente, a qual incorre na aplicação de multa e indenização, 

nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
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incontroverso;
Art. 81.  De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé 

a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento 
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que 
esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas 
que efetuou.

Portanto, configurada a prática de litigância de má-fé por parte do 

Requerido, consoante determinam os dispositivos acima, impõe-se a sua 

condenação no pagamento de multa no montante equivalente a 10% do valor 

corrigido da causa, e, inclusive, indenização pelos prejuízos que a parte contrária 

sofreu, que arbitro no valor de R$ 3.000,00, somado aos honorários advocatícios 

contratados e às despesas que esta efetuou.

Assim, nos termos acima delineados, nego provimento ao referido 

pedido recursal, e condeno o Requerido em multa por litigância de má-fé.

Dos consectários legais

Requer o banco requerido que o cálculo dos juros de mora se dê a 

partir da data da condenação. Razão não lhe assiste.

Sobre o valor da condenação judicial, deverão incidir juros de mora 

de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo INPC, a partir do 

arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, razão pela qual, também deixo 

de acolher o pleito do Requerido no tocante a esta matéria.

Dos honorários recursais

A título de honorários recursais, majoro o valor destes fixado na 

sentença, de 15% para o importe de 20%,  com base no artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, 

do CPC/2015, em favor do Patrono da autora/Apelante.

Da distribuição dos honorários dos Procuradores 

Substabelecente e Substabelecido

Acolho o pedido formulado pelo Patrono da Autora, de revogação 

do dispositivo da sentença que realizou a distribuição dos honorários dos 

Procuradores substabelecente e substabelecido da parte Autora, uma vez que, 
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segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, e entendimento já exarado 

por este Órgão Julgador em julgamento de minha relatoria, tal discussão deve 

ser dirimida em ação autônoma, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO 
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A 
ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA E SEM RESSALVA QUE IMPLICA 
NA RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAÇÃO DO SUBSTABELECENTE, 
ESPECIALMENTE PARA PERQUIRIR A VERBA HONORÁRIA. INSURGÊNCIA 
ACERCA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA EM 
AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO 
ACORDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.   "A controvérsia quanto ao percentual de honorários 
advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em 
vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser 
solucionada em ação autônoma". (REsp 766279/RS, Rel. Ministro TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, j. 20/10/2005).  (TJSC, Agravo de 
Instrumento n. 0157709-70.2014.8.24.0000, de Içara, rel. Des. RODOLFO 
CEZAR RIBEIRO DA SILVA TRIDAPALLI, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 
24-08-2017). 

III – Do Dispositivo

Diante do exposto, voto para conhecer ambos os recursos, dar 

provimento ao Apelo da Autora nos termos descritos acima, e negar provimento 

ao Apelo do Requerido. 

Este é o voto.
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