
                              
Apelação Cível n. 0300039-71.2016.8.24.0016, de Capinzal
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 
LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS 
CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. ATO ILÍCITO 
CONFIGURADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL.  
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
RECURSAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, DA 
AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300039-71.2016.8.24.0016, da comarca de Capinzal (1ª Vara) em que são 
Apelantes/Apelados Giana Paula Moresco e  Tim Celular S/A:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso da autora, a fim de  
majorar o quantum indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com 
correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, e aplicar honorários 
advocatícios sucumbenciais recursais, devidos pelo réu ao patrono do autor, de 
2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, cumuláveis aos fixados na 
origem. Em cumprimento de sentença, oficie-se o SPC/Brasil para que informe a 
data do apontamento ilícito, para fins de determinação do termo inicial dos juros 
de mora. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Fernando Carioni, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Saul Steil.
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Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
RELATORA
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RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Giana Paula Moresco 

e Tim Celular S.A contra a sentença de fls. 100-102 proferida pelo MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara da comarca de Capinzal que, nos autos de "ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais" ajuizada pela 

primeira apelante em desfavor da segunda, julgou procedente o pedido inicial, 

nos seguintes termos do dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de 
Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para, confirmada a 
tutela antecipada concedida às fls. 25/26:

a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos ns. 
GSM0161056346274, GSM0161056344385, GSM0161056340748, 
GSM0161073484424, GSM0161073477486 e GSM0161073481960, com a 
consequente baixa definitiva das inscrições realizadas em cadastro de restrição 
ao crédito; e

b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 à autora, a 
título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao 
mês, a contar de 11/01/2016 e, a partir do arbitramento, corrigida apenas pela 
Selic.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de 
honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, os quais fixo em 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, 
do Código de Processo Civil. (fls. 101/102).

A autora, em seu recurso, dirige seu pleito à majoração da 

indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Ao final, ainda 

requer a conversão do julgamento em diligência para oficiar o SPC/Brasil para 

que informe a data em que houve o apontamento ilícito ou, alternativamente, que 

se opere o pedido em cumprimento de sentença (fls. 106-139).

A ré, por sua vez, reputa licitude à negativação que efetuou no 

nome da autora, na forma de exercício regular de direito, uma vez que teria sido 

demonstrada a celebração de contrato entre as partes e a posterior 

inadimplência da consumidora. Em tese alternativa, sustenta a falta de 

comprovação do dano moral supostamente sofrido. Subsidiariamente, almeja a 
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redução do quantum indenizatório (fls. 146-157).

Contrarrazões pelas partes às fls. 176-180 e 181-201.

VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e 

indenização por danos morais na qual a autora sustenta a inexistência de relação 

jurídica com a empresa ré que ensejasse dívida e a consequente inscrição do 

seu nome em rol de maus pagadores.

A irregularidade da comprovada negativação de fls. 20/21 foi 

reconhecida pela sentença, a qual a ré impugna sob o argumento de que estaria 

demonstrada nos autos a celebração de contrato entre as partes e a posterior 

inadimplência por parte da autora, perfazendo a inscrição um exercício regular de 

direito.

Pois bem.

A autora defende a inexistência de relação jurídica contratual que 

pudesse amparar o ato restritivo que sofreu. E em se tratando a sua 

comprovação de prova diabólica, inclusive tendo havido a inversão do ônus da 

prova (fls. 93/94), bem como por força do art. 373, II, do CPC, caberia à ré, para 

desmistificar a ilicitude da sua conduta, provar que houve a contratação dos seus 

serviços pelo autor e a consequente inadimplência geradora da negativação.

Mas suas alegações são totalmente destituídas de substrato 

probatório, nada trazendo aos autos nesse sentido.

Logo, não tendo a ré provado a existência de contrato que 

justificasse cobrança, dívida e consequente negativação do nome da autora, 

toma-se por inconteste a ilicitude do ato restritivo que operou, devendo 

responder civil e objetivamente pelos respectivos danos àquela impostos, 
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independentemente de culpa, presente que está o nexo de causalidade entre a 

inscrição e os prejuízos daí advindos (art. 14, CDC).

Quanto ao caráter indenizável do dano, é cediço em nossa 

jurisprudência que o simples registro desabonatório, realizado de forma irregular, 

compreende gesto e dano indenizável, prescindindo de prova objetiva do abalo 

aos direitos da personalidade do lesado, que se verifica in re ipsa (STJ, AgInt nos 

EDcl no AREsp 987.274/SP).

Firmado o dever de indenizar, portanto, passa-se ao quantum 

indenizatório fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual 

pende requerimento das partes para majoração e minoração.

Em matéria de danos morais, a lei civil não fornece critérios 

específicos para a sua fixação. Por isso a jurisprudência tem optado por confiar 

ao prudente arbítrio do magistrado a missão de estipular um valor para amenizar 

a dor alheia.

Nesse passo, o quantum indenizatório tem sido fixado de acordo 

com as peculiaridades de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo: o 

dolo ou o grau de culpa daquele que causou o dano; as condições pessoais e 

econômicas das partes envolvidas; a intensidade do sofrimento psicológico 

gerado; 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 chegue a lhe propiciar uma compensação para minimizar os 

efeitos da violação ao bem jurídico (REsp 355.392).

Com efeito, o presente caso trata de conduta negligente e ilícita da 

empresa de telefonia ré quando, por dívida oriunda de relação jurídica contratual 

inexistente, procedeu à inscrição do nome da autora em cadastro protetivo de 

crédito.
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Posta a coisa em tais termos, considerando a conduta reprovável 

da ré e demais balizadores, permite-se afirmar que o valor arbitrado na decisão 

recorrida suporta majoração para o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), pelo menos na esperança de que a condenação passe a reprimir o ilícito e 

compensar o demandante pelo abalo sofrido, até como forma de se alinhar a 

condenação em danos morais ao atual padrão adotado por esta Câmara em 

situações similares.

Dito isso, reporta-se aos honorários advocatícios.

A verba foi arbitrada na sentença em 10% sobre a condenação.

Ademais, com a entrada em vigor do novo Código, ressalto que se 

aplicam as disposições referentes aos honorários sucumbenciais recursais aos 

recursos interpostos contra as decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016 (Emenda Regimental nº 22, Enunciado Administrativo nº 7). É o caso dos 

autos, cuja sentença foi publicada em 22.4.2016.

Dispõe assim o CPC/2015:

Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou 
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o 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.

A intenção do legislador para tal disciplina legal, conforme emerge 

no mundo jurídico, transparece ser a de evitar recursos abusivos e infundados, 

bem como resguardar ao advogado justa remuneração pelo trabalho adicional 

expendido na esfera recursal, já que sua existência não pode ser prevista 

antecipadamente pelo juízo de primeira instância no momento da prolatação da 
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sentença (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de 

processo civil comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 479).

É o que entendem os Tribunais Superiores:

"O  §  11  do  art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem dupla 
funcionalidade,  devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho  
adicional  na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões 
condenatórias antecedentes." (STJ - AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, j. 23.6.2016).

Aplica-se aqui, portanto, a regra da sucumbência recursal.

In casu, sucumbindo o réu diante do recurso interposto e 

considerando a atuação do advogado da parte contrária em contrarrazões e em 

recurso provido, impõe-se a condenação do réu a pagar ao patrono da autora, a 

título de honorários, 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, 

cumuláveis aos fixados na origem.

Por fim, quanto à pretensão de ofício ao SPC/Brasil para que 

informe a data do apontamento ilícito da negativação, não procede o pleito de 

conversão em diligência, devendo este se operar em cumprimento de sentença.

Assim, por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e 

dá-se provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos 

morais para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção 

monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso, aplicando-se os honorários 

advocatícios sucumbenciais recursais conforme a fundamentação. Em 

cumprimento de sentença, oficie-se o SPC/Brasil para que informe a data do 

apontamento ilícito, para fins de determinação do termo inicial dos juros de mora.
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