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Relator: Des. Subst. Altamiro de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM
PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAMBIAIS E CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS
PEDIDOS VESTIBULARES. IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA RÉ.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR MEIO DE
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. APURAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA ENTRE A IDENTIDADE DO TITULAR DA
ASSINATURA DIGITAL E O SUBSCRITOR DO RECURSO
CONFORME ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO SEGUNDO CORTE CIDADÃ.
RECONSIDERAÇÃO E REFUSA DE REFERIDA INTELIGÊNCIA.
RECURSO FIRMADO POR PROCURADOR QUE ASSINOU
DIGITALMENTE O DOCUMENTO ELETRÔNICO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

"A identificação de quem peticiona nos autos é a proveniente
do certificado digital, independentemente da assinatura que
aparece na visualização do arquivo eletrônico. Isto porque,
conforme o art. 2º da Resolução n. 1/2010, da Presidência do
STJ: 'A prática dos atos processuais pelo e-STJ será acessível
aos usuários credenciados'.(AgRg no AREsp 113403/PR, Relator
Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe 22/08/2012)

DÍVIDA INEXISTENTE. EMITENTE QUE CONFESSA O
EQUÍVOCO DO LANÇAMENTO DAS CÁRTULAS. CONFISSÃO
CONTIDA NO CADERNO PROCESSUAL PELA PARTE RÉ.
FATO QUE SE TORNOU INCONTROVERSO.

"O que importa na confissão não é a vontade do confitente de
produzir os efeitos jurídicos dela decorrentes, mas sim a exata
percepção dos fatos confessados (os efeitos jurídicos da
confissão advêm direta e inexoravelmente da lei): a vontade do
confitente dirige-se à declaração de um fato e não à produção de
um efeito jurídico.

A confissão é, enfim, um meio de prova" (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil. Teoria da prova, direito
probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e
antecipação dos efeitos da tutela. V. 2. 6. ed. Salvador:
Juspodvum, 2011, p. 165).



PROTESTO INDEVIDO. DANO PRESUMIDO.
ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER AO BINÔMIO
RAZOABILIDADEÂ–PROPORCIONALIDADE. OBJETIVOS
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

"Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser
observados alguns critérios, tais como a situação
econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade
do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do
responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem
causa ou insatisfação de um, como a ruína ou a impunidade do
outro." (Apelação Cível n. 2005.021986-2, de Balneário
Camboriú, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 31.10.2006).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.076340-8, da comarca de São José (2ª Vara Cível), em que é apelante Banco
do Brasil S.A., e apelado Oligini Pereira Comércio de Alimentos para Supermercados:

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

O julgamento, realizado no dia 14 de maio de 2013, foi presidido pelo
Exmo. Sr. Des. José Inácio Schaefer, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des.
Júlio César Knoll.

Florianópolis, 16 de maio de 2013.

Altamiro de Oliveira
RELATOR
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RELATÓRIO

Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação cível em face de
sentença proferida nos autos de ação de rito ordinário com pedidos de cancelamento
de protesto de títulos cambiais e de condenação à indenização por danos morais
veiculada por Oligini Pereira Comércio de Alimentos para Supermercados Ltda. contra
a agora apelante, Sulfimax Refigeração Ltda. e Brasfor Fomento Mercantil Ltda., cujos
pleitos foram julgados procedentes.

A sentença objurgada foi proferida ao entendimento de que a forma de
transmissão de propriedade dos títulos da Sulfimax Refigeração Ltda. para a Brasfor
Fomento Mercantil Ltda., consoante cotejo do contrato acostado à folha 109, daria
conta da transferência das cártulas na modalidade de endosso-translativo, o que
caracterizaria a legitimidade passiva da Brasfor Fomento Mercantil Ltda. para figurar
na tríade processual, e compor o pólo passivo da demanda. Igualmente, no que
concerne à suscitada ilegitimidade da casa bancária, Banco do Brasil S.A.,
inexistiriam provas da transferência dos títulos para si mediante endosso-mandato, o
que faria presumir a transmissão da sua titularidade à instituição financeira.

Já no mérito, sedimentou-se que os protestos efetivados relativamente a
títulos confessadamente emitidos por equívoco, segundo defesa formulada pela
própria emitente, ensejariam o dano indenizável, já que presumido. O quantum
indenitário foi fixado tendo por parâmetros a capacidade econômica das partes, a
extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixado, nesses
moldes, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem arcados solidariamente entre
as rés, com a correção monetária desde a data da sentença e acrescidos de juros
legais desde o decurso do prazo de 15 (quinze) dias da data de cumprimento
voluntário da sentença. Ainda, as rés foram condenadas ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% sobre o valor da
condenação.

Irresignada com o provimento jurisdicional entregue, a casa bancária,
Banco do Brasil S.A., apelou, para aduzir, em síntese, que não teria praticado
qualquer ato ilegal que justificasse a obrigação de indenizar; alegou faltar nexo de
causalidade entre sua conduta e o suposto dano e disse, também, ao arremate,
faltarem provas da suposta mácula que estiolou a personalidade da autora, provas
essas cuja feitura a ela incumbia; subsidiariamente, pugnou pela minoração do
quantum indenitário fixado, que reputou sobejo. Prequestionou a matéria, para fim de
interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito, quanto ao mérito, e somente
no efeito devolutivo quanto à parte que confirmou os efeitos da tutela antecipada,
consoante disposição contida no artigo 520, VII, do Código de Processo Civil (fl. 192).

Oligini Pereira Comércio de Alimentos para Supermercados Ltda.,
instada, contra-arrazoou às folhas 196 à 211. Já a Sulfrimax Refigeração Ltda. e a
Brasfor Fomento Mercantil Ltda. se mantiveram inertes, deixando transcorrer in albis o
prazo para a oferta de contraminuta. Na sequência, ascenderam os autos a este
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Sodalício.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil
S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pleitos vertidos nos autos de
ação de rito ordinário com pedidos de cancelamento de protesto de títulos cambiais e
de condenação à indenização por danos morais veiculada por Oligini Pereira
Comércio de Alimentos para Supermercados Ltda. contra a agora apelante, Sulfrimax
Refigeração Ltda. e Brasfor Fomento Mercantil Ltda.

Antes, porém, de debruçar-se sobre a matéria devolvida pelo recurso da
parte, mister realizar algumas digressões relacionadas à regularidade formal do
recurso interposto.

No passado recente esta relatoria filiou-se Â– em uma única
oportunidade, no Recurso de Apelação n. 201.090084-2 Â– a entendimento emanado
da Corte Superior de Justiça o qual, inclusive, foi veiculado no Informativo de
Jurisprudência nº 507, relativo ao período de 18 a 31 de outubro de 2012. O
direcionamento de referida acepção conduzia para o não conhecimento de recursos
nos quais identificava-se a falta de identidade entre o titular do certificado digital
utilizado para assinar o documento e os "advogados indicados como autores da
petição", in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE
IDENTIDADE NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

É inexistente a petição eletrônica se não houver identidade entre o titular do
certificado digital utilizado para assinar o documento e os advogados indicados como
autores da petição. De acordo com a redação do art. 21, I, da Res. n. 1/2010-STJ, é
de exclusiva responsabilidade dos usuários, entre outras coisas, o sigilo da chave
privada de sua identidade digital, login e senha. A assinatura eletrônica destina-se à
identificação inequívoca do signatário do documento, de modo que, se o nome do
advogado indicado como autor da petição não confere com o do titular do certificado
digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica do documento, deve ser tida
como inexistente, haja vista o descumprimento do disposto nos arts. 1º, § 2º, III, e 18,
ambos da Lei n. 11.419/2006, e nos arts. 18, § 1º, e 21, I, da Res. n. 1/2010-STJ.
Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 1.234.892-SP, DJe 21/6/2011; AgRg
no REsp 1.107.598-PR, DJe 6/10/2010; EDcl no AgRg no REsp 1.146.013-SC, DJe
22/11/2010, e EDcl na AR 4.173-RS, DJe 21/6/2011. AgRg no AREsp 217.075-PE,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012.

No entanto, em exercício de reflexão sobre o procedimento de
peticionamento eletrônico, bem assim em decorrência de interpretação dos
normativos aplicados à espécie, quais sejam, Leis Ordinárias n. 11.419/06 e
12.682/12, e Resolução Conjunta n. 04/08-TJSC, de forma sistemática com o Código
de Processo Civil, necessário pedir vênia e refluir da postura anteriormente adotada,
para o fim de perfilhar entendimento diverso. Justifica-se.

Conforme possível dessumir dos arestos que sedimentaram o juízo em
comento, a Corte entendia Â– e ainda entende, no mais das vezes Â– que era
possível fazer distinção entre a pessoa do apresentante da petição mediante
certificação eletrônica de assinatura e a do que elaborou a peça. Para tanto,

Gabinete Des. Subst. Altamiro de Oliveira



considerava que quem teria elaborado o recurso seria(m) o(s) causídico(s) cujo nome
constava no termo da peça, de modo que se divergisse de quem realizou o
peticionamento eletrônico estaríamos defronte de um desrespeito às normas
incidentes. Veja-se excerto de decisão que revela tal entendimento:

A assinatura eletrônica destina-se, nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei n.
11.419/06, à identificação inequívoca do signatário do documento, de forma que,
inexistindo identidade entre o titular do certificado digital utilizado para assinar o
documento e os nomes dos advogados indicados como autores da petição, deve a
mesma ser tida como inexistente, haja vista o descumprimento do disposto nos arts.
1º, § 2º, III e 18, ambos da Lei n. 11.419/2006 e dos arts. 18, § 1º e 21, I, da
Resolução STJ n. 1 de 10 de fevereiro de 2010. (1107598/14-09-2010)

No entanto, no entender deste magistrado, não há como subsistir
referida posição pois que se revela como decorrente de um grande equívoco de
premissa; aliás, justificável, porquanto estamos perante novas práticas Â– advindas
da informatização Â– que clamam por revisão dos paradigmas e conceitos então
cogentes. Neste viés, então, necessário lembrar que a petição eletrônica, em que se
consubstancia a peça processual, não passa de um documento digital, ou seja, é um
documento virtual formado por uma sequência de códigos binários de zeros e uns (0
e 1), acessível por decodificação realizada por meio de sistema computacional. O ato
de assinar eletronicamente nada mais é do que o de conferir à aquele documento
eletrônico Â– conjunto sequencial de bits Â– uma garantia de sua origem e
autenticidade.

Na tentativa de tornar mais acessível esse conceito, pede-se vênia para
socorrer-se das definições técnicas lançadas na recente disposição normativa desta
e. Corte Â– Resolução Conjunta n. 3/2013-GP/CGJ, publicada no DJe do 2º dia deste
mês de maio Â– que considera, em seu artigo 2º, I, que a "assinatura digital" é a:

"...assinatura em meio eletrônico, que permite aferir a origem e a integridade do
documento, baseada em certificado digital, padrão ICP-BRASIL, tipo A-3 ou A-4,
emitido por Autoridade Certificadora Credenciada,na forma da lei específica."

Dessa forma, imperativa é a conclusão de que a pessoa que assinou
digitalmente o documento é, efetivamente, a subscritora processual da peça
eletrônica. Por outro lado, para fins processuais, é irrelevante que nos termos do
documento conste indicação de nome de outros advogados, ou mesmo que inexista
indicação, pois que se reputará firmado por quem assinou digitalmente, a teor da
inteligência do §2º do art. 1º, do parágrafo único do artigo 8º e do artigo 11 da lei n.
11.419/06.

Interessante pontuar, como outrora já se permitiu antever no decorrer do
voto, que a Corte Superior, à merce de fazê-lo gradualmente, parece também
encontrar-se em fase de transmudação de sua posição, pois que o próprio relator do
acórdão citado na publicação, eminente Ministro Herman Benjamin, que no mês de
outubro de 2012 reputou ser irregular o peticionamento, acabou por derivar e
reconhecer, em fevereiro do corrente ano, em análise de Embargos de Declaração
em Embargos de Declaração de Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, que
laborava em equívoco. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA
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EQUIVOCADA. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUERIMENTO
EXPRESSO PARA PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. NULIDADE.
RESTITUIÇÃO DO PRAZO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a identificação de quem
peticiona nos autos é a proveniente do certificado digital, independentemente
da assinatura física que aparece na visualização do arquivo eletrônico.

2. Caracterizada, assim, a adoção de premissa equivocada no acórdão
embargado, deve-se afastar a aplicação da Súmula 115/STJ e examinar o
arrazoado constante dos primeiros aclaratórios.

3. A embargante alega que "a despeito de haver requerimento expresso para
que as intimações fossem feitas em nome do advogado Márcio Gomes Leal, inscrito
na OAB/RJ sob o número 84.801, foi publicada em nome de advogado diverso, o Dr.
Andre Silva de Lima, inscrito na OAB/RJ sob o número 130.611".

4. Diante da procedência do argumento, deve ser anulado o feito a partir da
publicação da decisão monocrática, com a restituição do prazo recursal.

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1372793/RJ, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)
Do corpo do aresto colhe-se Â– além de excerto esclarecedor a seguir

transcrito Â– a curiosidade de que referida derivação foi assentada em precedente da
mesma Turma (2ª), e que o julgamento foi levado a efeito, também por unanimidade,
menos de dois meses antes daqueloutro que viria a ser publicado no Informativo de
Jurisprudência de n. 507. Veja-se o teor:

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a
considerar que a identificação de quem peticiona nos autos é a proveniente do
certificado digital, independentemente da assinatura que aparece na
visualização do arquivo eletrônico. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO ELETRÔNICA.
IRREGULARIDADE DO USO DO CERTIFICADO DIGITAL. TITULAR DO
CERTIFICADO UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DO
RECURSO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.

1. A identificação de quem peticiona nos autos é a proveniente do certificado
digital, independentemente da assinatura que aparece na visualização do arquivo
eletrônico. Isto porque, conforme o art. 2º da Resolução n. 1/2010, da Presidência
do STJ: "A prática dos atos processuais pelo e-STJ será acessível aos usuários
credenciados".

(...)
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 113403/PR, Relator

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,DJe 22/08/2012)
Dessa forma, após tomar os autos em revista, refluo da opinião outrora

exposta e reputo regular a representação processual da parte porquanto à subscritora
digital da petição de apelo foram conferidos poderes para patrocinar a causa,
conforme possível apurar de termo de substabelecimento que repousa à folha 133
dos autos.

Passando à análise do mérito, verifica-se que a sentença objurgada foi
proferida ao entendimento de que a forma de transmissão de propriedade dos títulos
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da Sulfrimax Refigeração Ltda. para a Brasfor Fomento Mercantil Ltda., consoante
cotejo do contrato acostado à folha 109, daria conta da transferência das cártulas na
modalidade de endosso-translativo, o que caracterizaria a legitimidade passiva da
Brasfor Fomento Mercantil Ltda. para figurar na tríade processual, e compor o polo
passivo da demanda. Igualmente, no que concerne à suscitada ilegitimidade da casa
bancária, Banco do Brasil S.A., inexistiriam provas da transferência dos títulos para si
mediante endosso-mandato, o que faria presumir a transmissão da sua titularidade à
instituição financeira.

Já no mérito, sedimentou-se que os protestos efetivados relativamente a
títulos confessadamente emitidos por equívoco, segundo defesa formulada pela
própria emitente, ensejariam o dano indenizável, já que presumido. O quantum
indenitário foi fixado, tendo por parâmetros a capacidade econômica das partes, a
extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em R$
40.000,00 (quarenta mil reais), a serem arcados solidariamente entre as rés, com a
correção monetária desde a data da sentença e acrescidos de juros legais desde o
decurso do prazo de 15 (quinze) dias da data de cumprimento voluntário da sentença.
Ainda, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Não pairam quaisquer dúvidas acerca da ilegalidade dos atos notariais
que culminaram na agressão à personalidade da autora, consubstanciada no
equívoco manifestamente perpetrado pela emitente das cártulas, Sulfrimax
Refrigeração Ltda., que arguiu em sua resposta que, de fato, os títulos seriam nulos,
porquanto erroneamente emitidos, erro que teria sido (fl. 86), "provavelmente
provocado pelo sistema que gerencia as operações financeiras de primeira demanda,
o qual acabou por gerar quatro títulos, no mesmo valor, ao invés de dois, suficientes à
obtenção da soma correta do valor da mercadoria".

Então, uma vez confessada a específica situação fática anunciada na
exordial Â– de que não haveria causa debendi à emissão das referidas duplicatas Â–
fica vislumbrada a ilegalidade da conduta, pressuposto primevo autorizador da
responsabilidade civil.

Sobre os efeitos da confissão, em breves linhas, colaciona-se pertinente
ilação doutrinária:

O que importa na confissão não é a vontade do confitente de produzir os
efeitos jurídicos dela decorrentes, mas sim a exata percepção dos fatos confessados
(os efeitos jurídicos da confissão advêm direta e inexoravelmente da lei): a vontade
do confitente dirige-se à declaração de um fato e não à produção de um efeito
jurídico.

A confissão é, enfim, um meio de prova (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito
processual civil. Teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão
judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. V. 2. 6. ed. Salvador:
Juspodvum, 2011, p. 165).

Ademais, no caso em tela, impende ponderar que a condenação das rés
ao pagamento da indenização pela mácula causada à autora constitui direito
garantido pela Constituição da República de 1988, a qual discorre em seu art. 5º, inc.
V, que "é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
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indenização por dano material, moral ou à imagem", ou seja, na medida em que "são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"
(inciso X do mesmo artigo).

O atual Código Civil, de igual forma, consagra em seu artigo 186 o dever
de indenizar sempre que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
houver violação de direito ou prejuízo a outrem, mesmo que de caráter
extrapatrimonial.

Nesse passo, o indevido protesto de cártulas contra a autora por dívida
inexistente afigura-se ilegal, e, consoante os bem-lançados fundamentos da sentença,
trata de dano presumido, assim dispensável a sua comprovação.

Nesse diapasão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N.º 7 DA SÚMULA
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição
indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito. [...] (AgRg no REsp
742812/SC, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 17-5-2007).

E desta colenda Câmara:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS

MORAIS. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Dívida quitada. Abalo moral.
Dever de indenizar caracterizado. Valor da indenização. Insurgência de ambas as
partes. Pedido de majoração formulado pela consumidora. Acolhimento.

Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral e a
indenização é fixada com razoabilidade e proporcional ao ato lesivo, merecendo
majoração para privilegiar o caráter pedagógico da condenação e estimular a
melhoria dos serviços prestados pela empresa e instituição financeira (Ap. Cív.
2010.052137-8, de Blumenau, rel. Des. José Inácio Schaefer, j. 9-3-2011).

Portanto, configurada a conduta ilícita da apelante, passa-se à análise
no tocante à quantificação da verba fixada a título de danos imateriais, matéria que
também cingiu o reclamo.

Cristalino é que, em casos da espécie, o magistrado deve se louvar em
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e fixar valor que, a um só tempo, não
sirva de lucro à vítima, tampouco desfalque o patrimônio do lesante.

Daí a propriedade em nominá-los como compensatórios, sobretudo
porque o valor é aferido de forma a contrabalançar o abalo experimentado pela
autora, além de alertar o ofensor a não reiterar a conduta lesiva, muito embora não
existam parâmetros legais objetivos para se fixar esse montante.

Conforme esclarece José Raffaelli Santini:
[...]inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao

livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido
a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz
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das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social,
o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os
demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente
a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu.
[...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento
de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz (Dano moral:
doutrina, jurisprudência e prática. Agá Júris, 2000, p. 45).

A propósito, é o entendimento do excelso Pretório:
[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as

circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada
responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo
como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima,
segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de
satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a
honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com
pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa. (RE n.
447.584-7, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28-11-06).

Por conseguinte, colhe-se desta r. Corte que:
Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns

critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a
intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do
responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de
um, como a ruína ou a impunidade do outro. (Apelação Cível n. 2005.021986-2, de
Balneário Camboriú, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 31.10.2006).

A quantificação do montante destinado à reparação dos danos tem sido
feita de acordo com as peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta
aspectos como a situação da vítima e a condição financeira do autor, a gravidade da
situação, o dolo ou o grau de culpa verificado na conduta ilícita e, alfim, o bom-senso,
para que a indenização não seja irrisória, nem extremamente gravosa.

No caso, levando-se em consideração que o quantum deve refletir um
equilíbrio entre seus objetivos compensatórios e pedagógicos, ponderando, ainda, a
peculiaridade constatada nos últimos tempos, que os valores até então arbitrados são
deveras ínfimos para reprimir a prática reiterada de ilícitos – como o noticiado nos
autos –, mister se faz reconhecer como adequada a verba compensatória fixada pelo
Magistrado a quo.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
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