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EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO .IN RE IPSA
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1 - A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re
.ipsa

2 - Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o
grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar
uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

3 - Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se provimento.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, SÉRGIO ROCHA - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1º Vogal e
LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador
FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: CONHECER EM PARTE DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 28 de Fevereiro de 2018

Desembargador SÉRGIO ROCHA
Relator



RELATÓRIO

Adoto o relatório da r. sentença (ID 2034285):

“(...) Trata-se de Ação declaratória de inexistência do débito cumulada com indenização por danos
morais movida por ELIAS TAVARES DA SILVA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Narra o autor que teve o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida em
razão de dívida contraída por pessoa jurídica da qual é sócio.

Requer seja declarada a inexistência da dívida que originou a inscrição no órgão de proteção ao
crédito pelo Banco Volkswagen, no valor de R$ 1.569,48 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e oito centavos) referente ao contrato de financiamento nº 00356230222006638127 com
vencimento em 16/12/2015, bem como a condenação da empresa requerida no pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, a requerida reconhece que negativou o nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito, porém sustenta que a inscrição foi legítima, pois fundada no inadimplemento de financiamento
obtido pela empresa da qual o autor é sócio.

Réplica no id 7868568.

Eis, em síntese, o necessário. (...)”

DA SENTENÇA (ID 2034285)

O MM. Juiz sentenciante, da 15ª Vara Cível de Brasília, Dra. João Luis Zorzo, julgou no seguinte
sentido:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a
inexistência da dívida que originou a inscrição no órgão de proteção ao crédito pelo Banco
Volkswagen, no valor de R$ 1.569,48 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito
centavos) referente ao contrato de financiamento nº 00356230222006638127 com vencimento em
16/12/2015, em face do autor, bem como para condenar a empresa requerida no pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção
monetária a partir do arbitramento na presente sentença e juros de mora a partir do evento danoso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas do processo e aos honorários advocatícios em favor do
advogado do autor, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2º, do CPC.

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...)”

DAS RAZÕES DO APELO DO RÉU (ID 2034289)



O réu, Banco Volkswagen, apela para que a r. sentença seja reformada a fim de afastar a indenização
por danos morais, em razão da não configuração de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.

Contrarrazões – ID234294.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Relator

DA INOVAÇÃO RECURSAL

O réu, Banco Volkswagen, apela, alegando que:  a inscrição do nome do autor no cadastro de1)
inadimplentes não configura ato ilícito, mas apenas o exercício regular de um direito, uma vez que o
autor é terceiro garantidor do contrato em questão, sendo, portanto, responsável pelo cumprimento da
obrigação;  o autor já tem inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes, razão pela qual não2)
faz jus à indenização por dano moral.

Ocorre que tais fundamentos não foram anteriormente suscitados, tratando-se, portanto, de inovação
recursal, vedada por nosso ordenamento jurídico (CPC/2015 1.014).

Nesse sentido: 

“(...) 01. A matéria não arguida na instância a quo tem análise vedada pelo tribunal ad quem,
máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do
Novo Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.”

(Acórdão n.1041880, 20080110428496APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data
de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: 353/360)

Assim, não conheço do recurso quanto a esses pontos.



Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do réu quanto às demais alegações.

DO DEVER DE INDENIZAR

O réu, Banco Volkswagen alega que a indenização não é devida, ante a ausência de comprovação de
dano moral.

Sem razão.

A r. sentença, cujos argumentos acolho, está bem fundamentada e rebate pontualmente as alegações
do apelo:

“(...) Não há controvérsia a respeito da inscrição do nome do autor no Serasa.

O fato de a dívida ter sido contraída pela pessoa jurídica da qual o autor é sócio, não justifica a sua
negativação, pois se tratam de pessoas distintas, com responsabilidade patrimoniais diferenciadas.

Reputo, pois, inexistente a dívida em desfavor do autor e ilegítima a sua inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito, em razão do contrato discutido nos presentes autos.

Vê-se, portanto, que a empresa requerida cometeu um ato ilícito, pois, com a sua ação causou danos
ao autor, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

O dano, no caso de negativação indevida, é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, não havendo
necessidade de se demonstrar o sofrimento ou a dor física ou psicológica suportada pela autora.

O direito à indenização decorre do artigo 927 do Código Civil “aquele que, por ato ilícito (arts. 186
e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”(...)”

Assim, nego provimento ao apelo nesse ponto.

DA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O réu, Banco Volkswagen, apela, alegando que:  a indenização por danos morais deve ser afastada; 1)
 subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido, observados os critérios de2)

razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão.



Isso porque o valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo
sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas
lesivas.

Assim, para o arbitramento do valor, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da
conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia
moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano.

No caso, o grau de lesividade do ato ilícito foi comum a esse tipo de dano, pois o autor/apelado não
comprovou a ocorrência de maiores constrangimentos.

O réu, por sua vez, é empresa conceituada no ramo de venda de automóveis e, ao que tudo indica, tem
boas condições financeiras.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) arbitrado pelo juiz  não pode sera quo
reduzido, sob pena de descaracterizar a compensação pelos danos morais sofridos, bem como a
punição do réu por sua conduta lesiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  do apelo do réu, Banco Volkswagen, e, na parte conhecida, conheço parcialmente
nego-lhe provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação (CPC/2015 85 §§ 1º 11).

É como voto.

O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, UNÂNIME


