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Gabinete Desembargador Marcus Tulio Sartorato

Apelação Cível n. 0300007-23.2017.8.24.0019
Relator: Desembargador Marcus Tulio Sartorato

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM 
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
RESIGNAÇÃO DA RÉ NO TOCANTE À 
RESPONSABILIDADE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS 
PARTES NO QUE SE REFERE AO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$ 12.000,00). VALOR QUE, 
DIANTE DO CASO CONCRETO, ESTÁ AQUÉM DE UMA 
JUSTA REPARAÇÃO E NÃO SE MOSTRA 
PEDAGOGICAMENTE EFICAZ. INOBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. ELEVAÇÃO PARA R$ 25.000,00. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. 
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) 
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL 
MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 
2º, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA 
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ 
DESPROVIDO. 

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, nem a impunidade ou a ruína 
do outro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
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0300007-23.2017.8.24.0019, da comarca de Concórdia 1ª Vara Cível em que 
são Apte/Apdo Pernambucanas Financiadora - Crédito, Financiamento e 
Investimento e outro e Apdo/Apte Joice Iara Usinger Appel.

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, dar 
parcial provimento ao recurso da autora, negar provimento ao recurso da ré e 
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do voto. Custas 
legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, com votos 
vencedores, a Exma. Sra. Des.ª Maria do Rocio Luz Santa Ritta e o Exmo. Sr. 
Des. Saul Steil.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Fernando Carioni.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargador Marcus Tulio Sartorato
Relator
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RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença recorrida que é visualizado à fl. 65, 

por revelar com transparência o que existe nestes autos, in verbis:

Trata-se de "ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 
indenização por danos morais" proposta por Joice Iara Usinger Appel contra 
Arthur Lundgren Tecidos S/A   Casas Pernambucanas e Pernambucanas 
Financiadora S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, já qualificados, 
alegando, em síntese, que a ré negativou seu nome em órgão de restrição ao 
crédito indevidamente, visto que a inscrição foi referente a débito quitado. 
Indicou os fundamentos jurídicos do pedido e requereu a concessão da 
antecipação da tutela para que seu nome seja retirado imediatamente dos 
órgãos de proteção ao crédito. Pugnou pela concessão dos benefícios da 
gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e, por fim, pela total 
procedência da demanda a fim de se reconhecer a inexistência do débito 
ilegalmente registrado nos serviços de proteção ao crédito e condenar a ré no 
pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 
25.000,00. Valorou a causa, juntou procuração e documentos (fls. 09-19).

A decisão de fls. 20-22 deferiu os benefícios da justiça gratuita, o pedido 
de antecipação de tutela e inverteu o ônus probatório.

Citadas (fls. 28 e 32), as rés apresentaram resposta em forma de 
contestação (fls. 34-42) alegando, em síntese, que a autora não comprovou ter 
quitado integralmente sua dívida, vez que juntou apenas quatro comprovantes 
das cinco parcelas que deveria ter pago. Sustentou, desta forma, que a prova 
do pagamento incumbe ao devedor.

Requereu o julgamento antecipado da lide e a total improcedência dos 
pedidos autorais.

Juntou procuração e documentos (fls. 43-55).
Houve réplica (fls. 56-60).

O MM. Juiz de Direito, Dr. Kledson Gewehr, decidiu a lide nos 

seguintes termos (fl. 68): 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 
PROCEDENTES os pedidos formulados por Joice Iara Usinger Appel contra 
Arthur Lundgren Tecidos S/A   Casas Pernanbucanas e Pernambucanas 
Financiadora S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, para:

A) tornar definitiva a decisão de fls. 20-22, determinando a baixa definitiva 
do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como declarar a 
inexistência do débito inscrito à fl. 11;

B) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por 
danos morais em razão da indevida negativação do nome da parte autora, que 
fixo em R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo 
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INPC a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a contar de 
20/12/2016.

Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, 
considerando o julgamento antecipado da lide e a ausência de maior 
complexidade da matéria controvertida.

Inconformadas, a autora e a ré Pernambucanas Financiadora S/A -

Crédito, Financiamento e Investimento interpuseram recurso de apelação (fls. 

74/81 e 90/98). A primeira pugna pela majoração da indenização por danos 

morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como pela alteração 

do termo inicial do juros de mora para a data da negativação, e a segunda, 

apenas pela minoração da indenização por danos morais. 

As partes apresentaram contrarrazões (fls. 87/89 e 100/109), 

postulando, cada qual, o desprovimento do recurso da parte adversa. 
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VOTO

1. A indenização a título de danos morais deve ser arbitrada de 

forma a compensar o abalo experimentado pela parte autora, além do intuito de 

alertar a ofensora a não reiterar a conduta lesiva. Entretanto, não existem 

parâmetros legais objetivos para se fixar a reparação. 

A doutrina e a jurisprudência têm firmado entendimento de que: "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" (Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, 

RT, 1993, p. 220).

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 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).

Sobre o tema, tem decidido este Sodalício que:

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns 
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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, nem a impunidade ou a ruína do outro (TJSC, Apelação 
Cível n. 2012.070924-6, de Trombudo Central, deste relator, com votos 
vencedores dos Exmos. Srs. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta e Saul Steil, j. 
23-10-2012).

O dano moral é o prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado 
anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à 
imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Assim, para 
que se encontre um valor significativo a compensar este estado, deve o 
magistrado orientar-se por parâmetros ligados à proporcionalidade e à 
razoabilidade, ou seja, deve analisar as condições financeiras das partes 
envolvidas, as circunstâncias que geraram o dano e a amplitude do abalo 
experimentado, a fim de encontrar um valor que não seja exorbitante o 
suficiente para gerar enriquecimento ilícito, nem irrisório a ponto de dar azo à 
renitência delitiva (TJSC, Apelação Cível n. 2012.072715-8, de Mafra, rel. Des. 
Fernando Carioni, com votos vencedores deste Relator e da Exma. Sra. Des.ª 
Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 30-10-2012).

Nesse passo tem-se fixado o quantum indenizatório de acordo com as 
peculiaridades de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo: a malícia, 
o dolo ou o grau de culpa daquele que causou o dano; as condições pessoais e 
econômicas das partes envolvidas; os antecedentes pessoais de honorabilidade 
e confiabilidade do ofendido; a intensidade do sofrimento psicológico; a 
finalidade admonitória da sanção, para que a prática do ato ilícito não se repita; 
e o bom senso, para que a indenização não seja extremamente gravosa, a 
ponto de gerar um enriquecimento sem causa ao ofendido, nem irrisória, que 
não lhe propicie uma compensação para minimizar os efeitos da violação ao 
bem jurídico (TJSC, Apelação Cível n. 2012.050604-2, de Pomerode, rel. Des.ª 
Maria do Rocio Luz Santa Ritta, com votos vencedores deste relator e do Exmo. 
Sr. Des. Saul Steil, j. 23-10-2012).

No caso em apreço, sustenta a ré que o valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais em virtude da 

inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, caracteriza 

enriquecimento sem causa desta, requerendo sua minoração. Por sua vez, 

sustenta a autora que o quantum não condiz com o abalo causado, postulando 

sua majoração.

Deve a verba ser elevada, na hipótese, para refletir com equilíbrio 
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os objetivos compensatório e pedagógico da indenização por danos morais, mas 

sem se desconsiderar as peculiaridades do caso, quais sejam: a negligência da 

ré e a capacidade econômico-financeira presumível das partes (a autora é 

comerciante, e a ré, por sua vez, uma instituição financeira de grande porte).

Por consequência, com amparo no princípio da persuasão racional 

previsto no art. 371 do novo Código de Processo Civil e nos casos similares 

decididos por esta Corte, entende-se por bem majorar o valor da indenização 

para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual deverá ser atualizado pelo 

INPC a partir da data deste julgamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês desde o evento danoso, aqui considerado o dia 09.08.2016 (fl. 44), e não o 

dia da consulta ao órgão de proteção ao crédito, como mencionado pela 

sentença. 

2.  O pedido de majoração da verba honorária, fixada em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, não merece acolhimento.

Consoante dispõe o § 2º e alíneas do art. 85 do novo Código de 

Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre os limites de proporção à 

condenação, por apreciação equitativa do julgador, levando-se em consideração 

o grau de zelo e o trabalho do profissional, o lugar da prestação do serviço, a 

natureza e a importância do feito e o tempo dispensado.

Na hipótese, a causa não demandou do ilustre advogado da autora 

tempo – houve julgamento antecipado da lide – ou trabalho extravagante, e 

tampouco exigiu o estudo de questões complexas.

Logo, mantém-se o percentual em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação.

3. Dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015 que "o tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 
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trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o 

disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação 

de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos 

limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

Considerando que a autora foi sucumbente em parte mínima do 

pleito recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais 

fixados em favor de seu advogado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por 

cento) do valor atualizado da condenação, considerando o zelo do serviço 

prestado e o trabalho adicional realizado neste grau de jurisdição.

4. Ante o exposto, vota-se no sentido de negar provimento ao 

recurso do ré e dar provimento parcial ao recurso da autora para majorar a 

indenização por danos morais para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data deste 

julgamento e de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso 

(09.08.2016). Em razão da sucumbência mínima da autora nessa sede recursal, 

majoram-se os honorários advocatícios devidos pela ré, com fundamento no art. 

85, § 11, do NCPC, para quantia equivalente a 12% do valor atualizado da 

condenação. 


		2018-05-30T12:48:28+0000
	Not specified




