
Apelação Cível n. 0300039-89.2016.8.24.0010, de Braço do Norte
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 
AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE DO DÉBITO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE 
INDENIZAR INAFASTÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES ACERCA DA 
MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.  
DESNECESSIDADE. QUANTIA ADEQUADAMENTE 
FIXADA NA ORIGEM. VERBA HONORÁRIA. PLEITO DE 
ELEVAÇÃO E REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 
ARBITRAMENTO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DO 
ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300039-89.2016.8.24.0010, da comarca de Braço do Norte 2ª Vara Cível em 
que são Apte/RdoAds Tim Celular S/A e Apdo/RteAds Antonio Denilson 
Rodrigues de Souza.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff. 

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joel Dias Figueira Júnior.

Florianópolis,  21 de maio de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da sentença recorrida (fls. 90/94), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau, in verbis:

Antonio Denilson Rodrigues de Souza, qualificada nos autos, por 
intermédio de procurador legalmente habilitado, ajuizou a presente ação 
indenizatória em face de Tim Celular S/A, igualmente qualificada.

Sustentou, em suma, que teve seu nome cadastrado nos órgãos de 
restrição ao crédito, sendo que, no entanto, nada deve à ré.

Requereu, assim, a concessão da antecipação de tutela, para retirada de 
seu nome dos bancos de dados de maus pagadores e, após os trâmites legais, 
a declaração de inexistência do débito alegado, bem como a condenação da ré 
ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de tutela antecipada, o pedido de 
justiça gratuita e determinada a citação da ré (fls. 19-21).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, sustentando que agiu 
no exercício regular do direito ao inscrever o nome da autora em cadastros de 
inadimplentes porque existia débito pendente; ausência de comprovação dos 
danos morais. Requereu, assim, a improcedência do pedido inicial. Juntou 
documentos.

Houve réplica (fl. 61-66).

Na sequência, a lide foi julgada antecipadamente, nos termos do 

art. 355, I, do CPC/2015.

Da sentença: 

Às fls. 75/79, o Juiz de Direito, Dr. FERNANDO MACHADO 

CARBONI, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes 

termos: 

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 
art. 487, inciso I, do CPC e, via de consequência: DECLARO INEXISTENTE o 
débito inscrito na SERASA referente aos contratos de n. GSM0231225983065, 
vencido em 10-8-2015 (fl. 18); CONDENO a ré ao pagamento de indenização 
por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre o qual incidirá 
correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença (súmula 362 do 
STJ), bem como juros de mora, no montante de 1% ao mês, desde a data do 
evento danoso, no moldes da súmula 54 do STJ (10-8-2015). CONFIRMO a 
antecipação da tutela deferida às fls. 19-21 e, por consequência, DETERMINO 
a expedição de ofício à SERASA para que proceda o cancelamento definitivo da 
inscrição negativa referente aos contratos n. contratos de n. 
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GSM0231225983065, vencido em 10-8-2015. Encaminhe-se cópia da 
declaração de fl. 18. CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais, 
bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado, arquive-se, com as baixas 
devidas."

Da Apelação da Ré TIM CELULAR S/A

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, a Requerida 

interpôs recurso de Apelação, na qual alega, em síntese, inexistência de danos 

morais, visto que em nenhum momento efetuou qualquer ato capaz de gerar 

humilhação ou vergonha a ensejar dano moral indenizável. Argumenta que 

somente o dano que afeta a dignidade humana é capaz de ensejar reparação 

pecuniária. Defende a necessidade de minoração dos valores fixados a título de 

verba indenizatória, assim como com relação aos honorários advocatícios. Por 

fim, pugna o provimento do recurso.

Do Recurso Adesivo: 

O Autor aderiu ao Apelo da Requerida, pleiteando em seu recurso a 

majoração da indenização, por entender que o valor fixado na sentença não 

atende ao binômio razoabilidade/proporcionalidade, além disso, pugna a 

modificação da verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor da causa. 

Por fim, pugna o provimento do recurso.

Das contrarrazões: 

Devidamente intimados, o Autor ofereceu contrarrazões (fls. 97/109) 

e a Requerida às fls. 131/136.

Vieram os autos conclusos. 

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade dos Recursos

Ambos os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, 

conforme observados às fls. 124/125, razão pela qual devem ser conhecidos.

II – Do Julgamento do Mérito dos Recursos:

Nas razões de sua Apelação Cível, a Requerida alega a 

inexistência dos danos morais, bem como verbera que o quantum arbitrado pelo 

Magistrado a quo é exacerbado, porque o alegado dano moral não ficou 

caracterizado, razão pela qual busca sua redução. Por fim, pugna a minoração 

dos honorários advocatícios.

O Autor, por sua vez, no seu Recurso Adesivo, pleiteia a majoração 

daquele valor, sustentando que ele é insuficiente para reparar adequadamente o 

dano causado, desrespeitando os princípios da razoabilidade e da 

proporcionaldiade que devem nortear a fixação da reparação. Argumentou, 

outrossim, que a indenização está em desacordo com reiterados julgados dos 

Tribunais pátrios, que em julgamento de casos semelhantes, tem estipulado 

valores mais elevados para as respectivas indenizações. Por fim, requer a 

elevação da verba honorária.

Tendo em vista que a insurgência manifestada por ambos os 

litigantes diz respeito à quantificação do dano moral, bem como a modificação da 

verba honorária, os recursos serão analisados conjuntamente. 

Da Verba Indenizatória

Como é cediço, para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, há de se analisar as particularidades do caso concreto, uma vez que 

inexistem critérios objetivos preestabelecidos para essa operação. 

Dessa forma, a quantia correspondente à indenização pelo abalo 

moral há de ser fixada com moderação, em respeito aos princípios da 

adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só 
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as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e 

a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma 

reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro 

(caráter punitivo e pedagógico da condenação), sem, contudo, ocasionar um 

enriquecimento injustificado para o lesado.

Sobre o tema elucida CARLOS ALBERTO BITTAR:

[...] 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 (in Reparação civil por danos morais. 
RT, 1993, p. 220).

Logicamente, o valor indenizatório não se presta como instrumento 

para o enriquecimento ilegítimo para aquele que recebe, porém deverá ser 

suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o ofensor não 

reitere a prática danosa.

REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA explicita os critérios a 

serem observados no arbitramento da indenização:

Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral 
são a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante. Inserem-se nesse 
contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, 
como análise do grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado 
no evento danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao 
proveito obtido como ilícito. [...] Em suma, a reparação do dano moral deve ter 
em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, 
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a "inibir 
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da 
sociedade", traduzindo-se em "montante que represente advertência ao lesante 
e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento 
lesivo" (Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 841-842).

Esse é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

[...] "O arbitramento do dano moral é apurado pelo juiz, que o fixará 
consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto 
e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a 
da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que 
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seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe. (AC Cível 
98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino)" (AC n. 2009.039135-5, rel. Des. Cid 
Goulart, j. em 25.10.2011).(Apelação n. 0002281-62.2012.8.24.0163, de 
Capivari de Baixo, rel. Des. GERSON CHEREM II, j. 30/06/2016).

No caso em tela, ficou demonstrado nos autos que a inscrição foi 

indevida, uma vez que a Requerida, a quem incumbia comprovar a legitimidade 

da negativação, não juntou ao feito nenhum documento que pudesse atestar a 

origem da dívida, limitando-se a dizer  que agiu no exercício regular do direito ao 

inscrever o nome do Requerente em cadastros restritivos porque existia débito 

pendente.

Portanto, cabia à Requerida comprovar a licitude o débito pelo qual 

o Autor foi inscrito na Serasa, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual 

deve ser responsabilizada.

De outro vértice, oportuno consignar que, na hipótese em comento 

é desnecessária prova do abalo anímico, porquanto decorrente da inscrição 

indevida e, portanto, presumível (dano moral in re ipsa). 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo remansosos precedentes oriundos do Superior Tribunal de 
Justiça, em se tratando de indevido protesto de título ou de ilegítima 
negativação em cadastros protetivos do crédito, o dano moral concretiza-se 'in 
re ipsa', independentemente de prova do prejuízo, ainda que atingida pessoa 
jurídica (REsp. 860.704/DF, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 
12/04/2011). 

Aqui, a responsabilidade civil exsurge da própria conduta ilícita 

praticada pela Requerida, uma vez que: "aquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo" (art. 927 do Código Civil), sendo inafastável o 

seu dever de indenizar. 

Conforme já mencionado, dentre os parâmetros a serem 

observados na fixação do dano moral,  deve o julgador levar em consideração as 

circunstâncias que envolvem a lesão, dentre as quais a extensão do dano, o grau 

de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, a respeitabilidade da 

vítima no seu meio social, seu eventual porte empresarial e comercial e, ainda, o 
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valor do negócio, para que se obtenha justa indenização.

[...] O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de modo a coibir 
reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima". (STJ, AgRg no 
REsp 945.575/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, j. em 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).

Assim, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se, 

de um lado, o Autor, qualificado como operador de máquinas e beneficiário da 

gratuidade da justiça, hipossuficiente em relação à Requerida, e que teve 

maculada a sua honra, imagem e credibilidade pela conduta daquela, na medida 

em lhe foi atribuída, de forma injusta e gravosa, a pecha de mau-pagador, sem 

que tenha sequer entabulado o negócio que motivou a inscrição desabonadora. 

De outro lado, encontra-se a Requerida, empresa de grande porte e 

atuação em todo o território nacional, com inegável capacidade técnica e 

econômica e que, se por um lado lucra ao permitir que os seus serviços sejam 

facilmente contratados por mera solicitação telefônica, também deve ser 

responsabilizada pelos danos que tal informalidade possa causar. 

Feitas essas considerações, infere-se dos autos que a indenização 

foi fixada pelo Magistrado a quo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia esta 

que atende aos critérios da razoabilidade/proporcionalidade, e, ainda, está em 

consonância com os valores adotados por este Órgão Julgador.

Diante disso, não merece reparo a decisão recorrida.

Sobre este valor, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da data do evento danoso (10/08/2015), a teor da Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, 

nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dos honorários de sucumbência

Na sua Apelação, a parte Requerida formulou pedido de minoração 

dos honorários sucumbenciais que lhe foram impostos pela sentença, no valor 

correspondente a 15% do valor da condenação, por sua vez, o Requerente, 
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pugna sua elevação.

Sabe-se que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% 

(dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação 

do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

No caso em comento, examinando os critérios acima mencionados, 

conclui-se que os honorários advocatícios, fixados pelo Magistrado a quo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mostram-se adequados à 

remuneração pelos serviços prestados.

Logo, neste aspecto a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, voto para conhecer de ambos os recursos e negar-

lhes provimento.

Este é o voto.
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