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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENITÁRIA POR OFENSA À
HONRA. REQUERIDA QUE INSERE O NOME DA
CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. MAGISTRADA A QUO QUE JULGA PROCEDENTES
OS PLEITOS DA EXORDIAL. RÉ QUE INTERPÕE APELO E
AUTORA QUE MANEJA RECURSO ADESIVO.

DEMANDADA QUE SUSTENTA A REMESSA DE FATURA
PARA PAGAMENTO À CONSUMIDORA, CUJO VENCIMENTO
SE DEU SEM O DEVIDO ADIMPLEMENTO. SITUAÇÃO QUE
NÃO SE VERIFICA IN CASU. CONTENDORAS QUE
ENTABULARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Â– AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL Â– NO QUAL A
ADQUIRENTE INFORMOU ENDEREÇO PARA REMESSA DA
FATURA. CREDORA QUE, POR SPONTE PROPRIA, ENVIA O
INSTRUMENTO DE COBRANÇA PARA LOCAL DIVERSO,
SENDO QUE, POR CONTA DESSE PROCEDER, NÃO HOUVE
A POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA
CONSUMIDORA. MORA ACCIPIENDI. CONTRATAÇÃO QUE
SEQUER CONTAVA COM A ESTIPULAÇÃO ACERCA DO
PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DA AVENÇA. CULPA PELO
INADIMPLEMENTO QUE É IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À
CREDORA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 394 E 396, AMBOS DO
CÓDIGO CIVIL. MORA QUE NÃO SE MOSTRA PRESENTE.
REQUERIDA QUE INSERE O NOME DA CONSUMIDORA NOS
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA
INDEVIDA. ASPECTO QUE CONFIGURA ILÍCITO CIVIL.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 5º, INCISOS V E X, DA
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ, E 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO
MIGUEL REALE. ABALO À HONRA OBJETIVA QUE É
PRESUMIDO. PREJUÍZO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE
REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA
CONSUMIDORA.

AUTORA QUE, NO RECURSO ADESIVO, ALMEJA A
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENITÁRIO. VERBA QUE
DEVE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO, OBSTANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DE UMA PARTE, SEM, TODAVIA, DEIXAR DE IMPOR
O CARÁTER EDUCACIONAL ÀQUELA QUE PRATICOU O
ILÍCITO CIVIL. RECORRENTE QUE LABORA COMO



CORRETORA DE IMÓVEIS E, AINDA, É QUOTISTA DE
EMPRESA QUE POSSUI COMO OBJETO SOCIAL O
LOTEAMENTO E VENDA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE
POSSUIR SUA HONRA CREDITÍCIA IMACULADA, ATÉ MESMO
PARA PODER NEGOCIAR JUNTO AOS BANCOS COMO
CORRESPONDENTE IMOBILIÁRIA. DEMANDADA QUE
CONSISTE EM EMPRESA COM ATUAÇÃO EM ÂMBITO
NACIONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA
REQUERENTE PARA R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

ADITAMENTOS INCIDENTES SOBRE O NUMERÁRIO
ESTIPULADO AOS DANOS IMATERIAIS. JULGADORA DE
ORIGEM QUE JÁ DEMARCOU OS JUROS MORATÓRIOS EM
1% A.M. A CONTAR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
ASSUNTO QUE, APESAR DE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA, JÁ FOI DEFINIDA NA ORIGEM E SOBRE
ESSE ASPECTO O INTERESSADO NÃO DEVOLVEU O SEU
ENFOQUE A ESTA CORTE. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO
EM SEU DEBATE, ATÉ MESMO PARA SE EVITAR A
PERPETUAÇÃO DOS QUESTIONAMENTOS JURÍDICOS
SOBRE O ASSUNTO. CORREÇÃO DA MOEDA. INCUMBÊNCIA
QUE DEVE INCIDIR A CONTAR DA ESTIPULAÇÃO OU
MODIFICAÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA
362 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA VARIAÇÃO DO INPC/IBGE.
PROVIMENTO N. 13/95 DA CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA.

DEMANDADA QUE, NA VIA RECURSAL, EXIBE NOVO
DOCUMENTO, O QUAL JÁ EXISTIA ENQUANTO O FEITO
TRAMITOU NA ORIGEM E, AINDA, QUE JÁ SE ENCONTRAVA
EM SUA POSSE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 397 E 517, AMBOS DO CÓDIGO
BUZAID. INTERESSADA QUE ASSIM PROCEDE COM A
INTENÇÃO DE CAUSAR SURPRESA TANTO À ADVERSA
QUANTO AO ESTADO-JUIZ. INVIABILIDADE DE
AÇAMBARCAR O TU QUOQUE. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER SOPESADOS NA ANÁLISE DOS
INCONFORMISMOS. RECORRENTE QUE AGE EM ABUSO DE
DIREITO. CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART.
17 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO NO
PAGAMENTO DA MULTA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DA
CAUSA. ART. 18 DO SUPRACITADO DIPLOMA LEGAL.

SUCUMBÊNCIA. ÔNUS QUE DEVE SER CUSTEADO
EXCLUSIVAMENTE PELA REQUERIDA. ART. 20 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. ESTIPÊNDIO ADVOCATÍCIO
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DEMARCADO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
CONFORME AS REGRAS DAS ALÍNEAS "A", "B" E "C" DO § 3º
DO SUPRACITADO ARTIGO DE LEI.

APELO DESPROVIDO E INCONFORMISMO SUBSIDIÁRIO
ALBERGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.041140-6, da Comarca de Chapecó (1ª Vara Cível), em que é apelante e
recorrida adesiva Serasa S.A., e apelada e recorrente subsidiária Marly Werlang
Sander:

A Câmara Especial Regional de Chapecó decidiu, por unanimidade,
negar acolhida ao Apelo, albergar o Recurso Adesivo e condenar a Requerida no
pagamento de multa por litigância de má-fé, e, por maioria, de ofício, manter o marco
inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, conforme estabelecido na
sentença. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Des. José Volpato
de Souza, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Eduardo Mattos Gallo Júnior.

Chapecó, 21 de agosto de 2012.
Rosane Portella Wolff

RELATORA
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RELATÓRIO

Marli Werlang Sander ajuizou ação de indenização por danos morais n.
018.10.022052-2 contra Serasa S.A., alegando que, em 18-3-10, adquiriu da
Requerida a emissão de certificado digital, sendo que, em razão dessa negociação, o
boleto de cobrança foi encaminhado para endereço diverso daquele fornecido à
Demandada, motivo pelo qual não houve como adimplir a obrigação, o que impeliu na
inserção indevida de seu nome nos cadastros dos devedores, além que que a
negativação lhe causou abalo à sua honra objetiva.

Ao final, requereu a condenação da Adversa no pagamento de verba
indenitária por danos morais.

Citada (fls. 29 e verso), a Requerida ofertou contestação (fls. 34-41),
sustentando a inexistência de dano, vez que remeteu à Requerente a comunicação
acerca da inserção de seu nome nos serviços registrários de proteção ao crédito.

Apresentada réplica, a Autora requereu o julgamento antecipado da lide
Â– fls. 62-63.

Intimada a Demandada para informar acerca do interesse na produção
de outras provas Â– fl. 64 Â– quedou-se inerte.

Prolatada a sentença pela Magistrada a quo (fls. 66-74), os pleitos
vazados na exordial foram julgados procedentes para: a) condenar a Requerida no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
aditado de correção monetária conforme o índice da Corregedoria-Geral da Justiça e
juros de mora em 1% a.m., ambos a contar da sentença; e b) impor à Demandada o
custeio das despesas processuais e estipêndio advocatício fixado em 20% sobre o
montante indenitário.

Inconformada com a prestação jurisdicional, a Requerida interpôs
Apelação (fls. 76-80), alegando, em síntese, a inocorrência de danos à honra da
Adversa em razão de que foi ela mesma que informou o endereço para o qual foi
remetido o boleto de cobrança, além de que foi cientificada acerca da inserção de seu
nome nos cadastros dos devedores.

Intimada a Recorrida, apresentou resposta (fls. 84-91), refutando os
termos devolvidos a enfoque desta Corte. Manejou ainda Recurso Adesivo (fls.
93-97), agitando a necessidade de majoração da verba indenitária.

Nesse encalço, rogou pela acolhida de seu Inconformismo.
Cientificada a Adversa, apresentou suas contrarrazões (fls. 102-109).
Dessarte, vieram os autos a este Areópago.
É o necessário escorço.

VOTO

1. Do Apelo
A Apelante objetiva fazer crer que a Adversa não adimpliu o valor

decorrente da aquisição de certificado digital unicamente por sua culpa, motivo pelo
qual não se deflagra a indevida afronta à sua honra objetiva.
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O fato é que, a Demandante, ao entabular a negociação com a
Recorrente (fls. 13-14), informou endereço, sendo que para esse deveria ter sido
remetido o boleto de cobrança. Veja-se:

I Â– Identificação do titular do Certificado
[...] Endereço: R VILLAGE COUNTRY, 222 Â– PALMITAL Â– CHAPECÓ Â–

SC Â– CEP: 89814750
[...]. (fl. 13, negritos no original).
E:
Comprometo-me a honrar o pagamento da fatura que receberei no endereço

indicado por mim, no valor de R$ ______ (_________), referente ao certificado digital
e à validação presencial ora recebidos.

(fl. 14).
Como se vê, na contratualidade, além de a Interessada ter informado

seu endereço, há estipulação de que o boleto para a cobrança seria enviado para o
local por ela indicado, devendo-se observar, ainda, que nessa negociação não foi
indicada a data para o cumprimento da obrigação pela Requerida.

Ocorre que, a Credora, ao gerar o boleto de cobrança, por sponte
propria, inseriu endereço diverso daquele informado, vez que fez constar no
instrumento para quitação da negociação o seguinte (fl. 17):

R PEDRO LOSS, 56
89805780 PASSO DOS FORTES CCO CHAPECÓ SC
Obviamente, há intensa dissonância entre o endereço fornecido pela

Requerente e aquele para o qual a Recorrente enviou o boleto bancário.
E, justamente por conta desse proceder Â– encaminhamento do

instrumento de cobrança para local diverso daquele estipulado na negociação Â– é
que a Demandante não pode quitar o valor da aquisição do certificado digital,
oportunamente.

De mais a mais, sequer há a possibilidade de se cogitar a má-fé da
Requerente em não ter buscado informações junto à Requerida acerca da demora da
remessa da fatura, vez que as Interessadas não avençaram a data para o
adimplemento da obrigação, motivo pelo qual o recebimento da mesma Â– o que não
se deu in casu Â– é que poderia levar ao conhecimento dela a data para quitação do
numerário.

Por não ter a Demandante adimplido a avença na data indicada no
boleto bancário, que nunca chegou ao seu conhecimento, é que a Requerida inseriu o
nome dela nos serviços registrais de proteção ao crédito, em 10-4-10 Â– fls. 9 e 59.

Ora, nos termos suso apontados, exsurge:
a) a Consumidora informou, consoante expresso no instrumento de

contrato devidamente assinado Â– fls. 13-14 Â– endereço para a remessa do
documento para que pudesse ser adimplida a obrigação por ela assumida, por conta
da aquisição do certificado digital;

b) a Demandada remeteu o instrumento de cobrança para localidade
diversa daquela indicada pela Requerente;

c) no contrato de aquisição de produtos Â– fls. 13-14 Â– não há
estipulação acerca da data de vencimento da obrigação, motivo pelo qual a
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contratualidade somente passaria a ter prazo para pagamento no momento que a
Consumidora recebesse a fatura respectiva; e

d) a Apelante não comprovou no feito que a Consumidora modificou o
endereço para a remessa do boleto Â– ônus que lhe incumbia pela regra do art. 333,
inciso II, do Código Buzaid.

A propósito, a Interessada apresentou, juntamente com seu Apelo, um
documento (fl. 81) já existente ao tempo da tramitação do feito na origem e, também,
unilateralmente produzido Â– sem qualquer assinatura, seja dela ou da Consumidora
Â– onde há indicação de que o endereço para cobrança é aquele para o qual o boleto
bancário foi remetido e, ainda, diverso daquele informado pela Requerente na
contratação (fls. 13-14) que, repita-se, somente este encontra-se devidamente
assinado pelas Interessadas.

Sobre a eventual possibilidade de exibição de documento em sede
recursal, confira-se a regra dos arts. 397 e 517, ambos do Código Buzaid:

Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

[...] Art. 517. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força
maior.

Acerca desse tema Â– documento novo Â– confira-se a posição do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM

A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 397 E 398, CPC. EXEGESE.
PRECEDENTES DO STJ.

1. O Direito Brasileiro veda o novorum iudicium na apelação, porquanto o juízo
recursal é de controle e não de criação (revisio prioriae instantiae). Em
conseqüência, o art. 517 do CPC interdita a argüição superveniente no segundo grau
de jurisdição de fato novo, que não se confunde com documento novo acerca de fato
alegado.

2. Precedentes do STJ no sentido de que a juntada de documentos com a
apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com
fulcro no art. 397 do CPC.

3. Recurso especial provido.
(REsp 466.751/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 3-6-03).
Por clarividência, é possível que a parte traga aos autos documento não

submetido à apreciação pelo Juízo de origem, todavia, esse proceder deve obedecer
algumas circunstâncias, que são: a) o documento não podia ser exibido na origem,
não por mera vontade da detentora do papel, mas por conta de caso fortuito ou de
força maior; e b) quem exibe o documento na instância revisora não pode assim
proceder por má-fé ou na intenção de surpreender o adverso.

Todavia, no presente caso, o documento aportado em sede recursal Â–
sem adentrar no mérito acerca da possibilidade ou não de se valer das informações
nele contidas Â– foi exibido na lide depois de julgado o feito na origem e, ainda,
depois de ela ter sido intimada por seu Advogado devidamente constituído (fls. 43,
verso, e 64-65) para indicar as provas que eventualmente pretendia produzir, sendo
que o prazo de lei transcorreu sem qualquer manifestação Â– certidão de fl. 65, verso.
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Ou seja, ainda que instada a indicar as provas que a Requerida
almejava produzir para corroborar sua tese de defesa, a Interessada se quedou inerte
Â– o que, por óbvio, sob o fundamento de preclusão temporal, já é o bastante para
afastar a apreciação do documento de fl. 81 Â– além de que, por conta de que o
papel já existia ao tempo em que a lide tramitou na origem, verifica-se a
caracterização do tu quoque Â– a parte age em abuso de direito com a intenção de
causar surpresa tanto na Adversa quanto no Estado-Juiz, vez que, depois de ter lhe
sido oportunizado um proceder, cujo lapso transcorreu sem qualquer manifestação
por mera desídia da Interessada, ela almeja a modificação da consequência jurídica
por conta de sua omissão com a prática de um ato que lhe cabia ter sido realizado
antes.

Por óbvio, as informações contidas no documento de fl. 81 Â– vez que
sua juntada ao feito neste momento processual viola os arts. 397 e 517, ambos do
CPC Â– não serão consideradas para enfocar o assunto devolvido a análise a esta
Corte.

Retomando-se a quaestio acerca da não comunicação à Requerente
para pagamento do boleto bancário, deflagra-se que ela não incorreu em mora.

Veja-se o art. 394 do Código Miguel Reale: "Considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo,
lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer".

E, o art. 396 do Código Civil, giza: "não havendo fato ou o missão
imputável ao devedor, não incorre este em mora".

Ou seja, deflagra-se que a Requerente não incorreu em mora em razão
do transcurso do prazo para pagamento indicado no boleto remetido para a localidade
diversa daquela indicada no contrato para o cumprimento da obrigação.

De mais a mais, a Recorrente, sob o mote de inadimplemento, inseriu o
nome da Consumidora nos cadastros de proteção ao crédito em 10-4-10 (fl. 9),
quando, então, a Interessada sequer estava na condição de devedora.

A propósito, exsurge que a Consumidora, quando então descobriu que
seu nome se encontrava nos serviços registrários de proteção ao crédito, diligenciou
junto à Apelante e, por conta de seu proceder, obteve a emissão de boleto bancário
para que o valor referente à aquisição do certificado digital pudesse ser pago Â– fl.
16.

Por conta disso Â– atentando-se ao fato de que a Consumidora não
estava em mora Â– a Requerida emitiu um novo boleto bancário em 6-9-10, com
vencimento em 15-9-10 (fl. 17), sendo que já nessa oportunidade Â– em 6-9-10 Â–
promoveu a exclusão da restrição creditícia (fl. 59), além de que, antes mesmo do
vencimento da obrigação, a Consumidora quitou o débito Â– fl. 18.

Ora, em razão de a restrição do crédito referir-se a momento anterior ao
de configuração da mora Â– aspecto esse que, sobretudo, sequer se configurou, vez
que a Interessada adimpliu sua obrigação antes mesmo da data de vencimento Â–
tem-se a ocorrência de ilícito civil praticado pela Recorrente.

Por ser indevida a publicização de mora, desnuda-se inviável
açambarcar a teoria do exercício regular de direito, motivo pelo qual se verifica que a
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Recorrente levou a toda a população o conhecimento de um fato que não
corresponde à realidade.

Além disso, por ser indevida a restrição creditícia propriamente dita,
torna-se desnecessária a investigação acerca da cientificação ou não da
Consumidora da inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Sobre a proteção da honra, o art. 5º, incisos V e X, da Carta da
Primavera, gizam:

V - É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral ou à imagem.

X - 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.

Já o art. 186 do Código Civil encarta a regra de que: "Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

E, o art. 927 do Código Miguel Reale esclarece: "Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No que concerne à prova dos danos experimentados pela Adversa,
tem-se que, por se tratar de abalo à sua honra objetiva, o prejuízo moral é presumido
Â– dano in re ipsa.

Confira-se o julgado da Corte da Cidadania:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO

DE DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RETIRADA DO
NOME DO RECORRIDO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALTERAÇÃO DO
JULGADO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM
EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.- Incabível o Recurso Especial, com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional, em que o recorrente embora indique o dispositivo legal que entende
violado, não demonstre a dita violação (Súmula 284 do STF).

2.- Tendo sido assentado no Acórdão recorrido que o dever de indenizar
decorre da demora da retirada do nome do devedor do cadastro de inadimplente,
mesmo já tendo sido quitada a dívida, a alteração do julgado, como pretendido pelo
recorrente, não dispensaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3.- Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa.

4.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo
Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz
presente no caso em tela.

5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 177.045/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26-6-12).
Caracterizado o ato ilícito e presumido o abalo à honra objetiva da

Consumidora, sobressai caracterizado o dano moral.
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Em relação à quantificação do montante a ser suportado pela Requerida
para recompor os danos imateriais experimentados pela Adversa, esse assunto será
enfrentado no tópico a seguir, vez que também é objeto do Recurso Adesivo da
Consumidora.

2. Do Recurso Subsidiário
Para o ressarcimento dos danos morais, a Togada a quo fixou a quantia

de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Sobre esse montante, a Consumidora, em razão da interposição do

Recurso Adesivo, almeja sua majoração, sendo que a Requerida, por conta do Apelo,
pretende sua minoração.

À fixação do valor da indenização pelos danos imateriais, não há
parâmetro previsto na legislação, motivo pelo qual a sua estipulação deve se dar
consoante o livre convencimento motivado do Estado-Juiz, devendo-se, sobretudo,
enfocar a situação financeira dos contendores, vez que é obstado o enriquecimento
sem causa e, por outro lado, a verba indenitária deve ser suficiente para impedir a
continuidade da prática do ato ilícito, vez que também possui caráter educativo.

Sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa

proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins,
causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão
seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos
motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os
fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais
que se fizerem presentes.

(Programa de responsabilidade civil. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p.
116).

No mesmo sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:
[...] os parâmetros para a estimativa da indenização devem levar em conta os

recursos do ofensor e a situação econômico-social do ofendido, de modo a não
minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e não exagerá-la,
para que não se transforme em especulação e enriquecimento injustificável para a
vítima. O bom senso é a regra máxima a observar por parte dos juízes.

(Dano moral. 6. ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009. p. 61).
Diante disso, observando-se as minúcias do presente caso, deflagra-se:
a) o nome da Consumidora foi inserido nos serviços registrais de

proteção ao crédito de forma indevida, quanto ainda sequer tinha sido instada a
adimplir sua obrigação;

b) a publicidade indevida da negativação permaneceu desde 10-4-10 até
6-9-10 (fls. 9 e 59), o que totaliza praticamente 5 (cinco) meses;

c) apesar de o dano moral em razão da inserção do nome em cadastro
de proteção ao crédito sem causa para tanto ser in re ipsa, o que dispensa a
produção de prova do prejuízo, a Interessada comprovou na lide que terceiros tiveram
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ciência da indevida restrição, o que se comprova pela consulta realizada pela Caixa
Econômica Federal ao banco arquivista (fl. 9);

d) não incide no presente caso a súmula 385 da Corte da Cidadania, vez
que a Consumidora não possui qualquer outra restrição de crédito (fl. 9), senão a que
se debate no presente feito;

e) a responsabilidade indenitária da Recorrente não se dá em razão da
ocorrência ou não da notificação da Adversa acerca da inserção de seu nome no
cadastro de proteção ao crédito Â– súmula 404 do STJ Â– mas, sim, por conta da
indevida imputação pública da inadimplência;

f) a Consumidora possui profissão de corretora de imóveis (fl. 12), além
de que é quotista da empresa Suprema Urbanização S.A., cujo objeto social consiste
na formação e implantação de implantação de loteamentos urbanos ou rurais,
desmembramentos, empreendimentos imobiliários, dentre outros (fls. 24-25), motivo
pelo qual necessita de sua honra creditícia inabalada para que possa negociar como
correspondente imobiliária; e

g) a Requerida é pessoa jurídica com atuação amplamente reconhecida
em âmbito nacional.

No que trata do quantum indenitário, a Corte da Cidadania já decidiu:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO.

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE
MORA.

1. o STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50
(cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em
órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de danos morais, o termo a quo da correção monetária é a
data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os
juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade
extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1.202.806/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 1-12-11).
Também:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A

INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E
TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E
CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA AFASTADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por
danos morais, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou
exorbitante, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior
Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os
parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades
delineadas no acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
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2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00 para
R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição indevida do nome da
autora/agravante em cadastros de restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos
juízos ordinários aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos
assemelhados e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1.145.425/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15-2-11).
Balizando-se nos aspectos suso apontados e em razão do plexo

probatório colimado no presente feito, tem-se que os danos morais devem ser
majorados para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por oportuno, insta destacar que este Paço da Justiça deve balizar os
aditamentos incidentes sobre o quantum indenitário.

Acerca dos juros moratórios, a Magistrada a quo balizou-os em 1% a.m.,
a contar da prolação da sentença.

O fato é que, apesar de esta Corte perfilhar a posição de que esse
encargo deve ter termo inicial de cômputo na ocorrência do evento danoso por se
tratar de ilícito civil Â– súmula 54 do STJ Â– exsurge que, ainda versando sobre
matéria de ordem pública, o encargo já foi definido na origem e sobre esse tema não
houve devolução a esta Corte.

Em razão disso, sobressai a preclusão no enfoque desse assunto,
ademais porquanto a Interessada, no momento em que não devolveu a esta Corte a
análise desse tema, motivo pelo qual, por tratar-se de quaestio passível de disposição
por seu detentor, desnuda-se sua renúncia implícita ao direito que lhe cabia.

Já no que se refere à correção monetária, apesar de essa quaestio
também já ter sido analisada na origem, insta destacar que essa incumbência incide
sempre no momento em que se dimensiona o quantum indenitário, ou seja, vez que a
correção se presta a recompor o poder de compra da moeda pela sobrevinda da
inflação.

Por conta disso, a correção monetária deve incidir a contar do presente
julgamento Â– Súmula 362 do STJ Â– conforme a variação do INPC/IBGE Â–
Provimento n. 13/95 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina.

3. Da sucumbência
Em razão da procedência dos pleitos vazados na exordial e da

modificação da tutela jurídica profligada, exsurge a necessidade de enfoque da verba
sucumbencial.

Vencedora a Demandante e em razão da regra do art. 20 do Código
Buzaid, condena-se a Adversa no pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios que, nos termos das alíneas "b", "b" e "c", todas do § 3º do
supracitado comando de lei, observando-se o tempo despendido ao deslinde da
causa, vez que proposta em 2010 (fl. 2), o labor desenvolvido pelo Patrono da
Requerente e, também, o aspecto de ele possuir escritório profissional na mesma
Comarca em que o processo tramitou, são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da condenação.

É o quanto basta.

Gabinete Desa. Rosane Portella Wolff



Ante o exposto:
a) por unanimidade:
a.1) nega-se acolhida ao Apelo;
a.2) alberga-se o Recurso Adesivo para majorar a verba indenitária para

R$ 12.000,00 (doze mil reais), aditada de correção monetária a partir deste
julgamento e conforme a variação do INPC/IBGE, e, quanto aos juros de mora,
queda-se intacto o percentual vazado na sentença profligada;

a.3) condena-se a Requerida no pagamento de multa de 1% sobre o
valor da causa por litigância de má-fé;

a.4) recalibra-se a sucumbência, nos parâmetros acima indicados; e
b) por maioria, permanece o marco inicial dos juros moratórios

incidentes sobre os danos morais, conforme estabelecido na sentença.
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