
                              
Apelação Cível n. 0300178-04.2016.8.24.0087, de Lauro Müller
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 DE PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 
DANO MORAL INDENIZÁVEL. AFRONTA AO PRINCÍPIO 
DA DIALETICIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EX OFFICIO. OMISSÃO 
INJUSTIFICADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300178-04.2016.8.24.0087, da comarca de Lauro Müller (Vara Única) em que é 
Apelante Tim Celular S/A e Apelado Patrícia Aparecida Hofmann:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer em parte o recurso e negar-lhe provimento na parte conhecida, fixando-
se honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela ré ao patrono do autor, 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 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.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
RELATORA
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Tim Celular S.A contra a 

sentença de fls. 80-81 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da 

comarca de Lauro Muller que, nos autos de ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de indenização por danos morais proposta contra si por 

Patrícia Aparecida Hofmann, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes 

termos do dispositivo:

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, confirmo a tutela antecipada concedida em p. 20/22 e JULGO 
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por Patrícia Aparecida 
Hofmann para:

a) DECLARAR a inexistência de dívida entre o autor e a ré, nos termos da
fundamentação e de acordo com o pedido e documentos juntados com a 

inicial;
b) DETERMINAR a exclusão do nome do protesto efetuado em nome do 

autor, bem como sua exclusão dos cadastros restritivos de crédito;
c) CONDENAR a ré Tim Sul S/A ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da parte autora, 
corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% a 
contar do evento danoso (súmula 54 do STJ);

Sem custas processuais e honorários. (fl. 81)

A empresa ré, em seu recurso, valendo-se de arrazoado genérico, 

incongruente e destoado dos fundamentos decisórios e dos fatos da lide, fala em 

ausência de ato ilícito, não comprovação do dano moral alegado e requer a 

improcedência da respectiva condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução 

do quantum indenizatório (fls. 84-94).

Contrarrazões às fls. 100-105, vieram os autos.

VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e 

indenização por danos morais na qual a autora sustenta a irregularidade da 
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manutenção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, uma vez que, 

mesmo após pagar o débito que ensejou sua negativação, essa teria 

permanecido por desarrazoado e injustificável tempo, em atitude negligente da 

ré, responsável pela indigitada inscrição.

A ilicitude da manutenção da negativação e os danos dela advindos 

foram reconhecidos na sentença, decisum que, além de declarar a inexistência 

de débito, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, em seu recurso, entretanto, não combate as razões de decidir 

da sentença, fugindo totalmente dos fundamentos de mérito que culminaram na 

sua condenação. Propõe arrazoado genérico e totalmente desvirtuado da ratio 

decidendi, ignorando completamente a causa de pedir, qual seja a atitude 

negligente de manutenção do nome do autor em rol de maus pagadores, por 

tempo considerável e de forma injustificada.

Aliás, o comportamento furtivo da apelação não é inédito nos autos. 

Sua contestação caminhou no mesmo sentido, chegando a culminar no seguinte 

registro feito pelo magistrado a quo na sentença:

A ré, por sua vez, apenas teceu esclarecimentos genéricos e 
infundados com o fim de afastar sua responsabilidade, aduzindo que não 
houve ato ilícito e que a parte autora não teria comprovado os fatos alegados 
na inicial, e, assim, não haveria prova do dano moral sofrido.

Ora, acredito que o requerido não leu a inicial. Aliás, tampouco 
verificou que foi juntado pelo autor cópia da sua inscrição no Serasa (p. 
17/19) bem como dos comprovantes (p. 16), documentos dos quais sequer 
se manifestou. Ou seja, a contestação apresentada beira à revelia. (fl. 80). 
(grifou-se)

O princípio da dialeticidade, como norteador dos recursos no âmbito 

do processo civil, pressupõe que esses, de maneira geral, devem atacar os 

fundamentos e questões da decisão recorrida cujo conteúdo se discorda, o 

fazendo de maneira específica, direta e expressa, indicando os pontos que se 

entende controvertidos e dissonantes, bem como motivando a intenção de 
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modificação do provimento judicial. Do contrário, o recurso se sujeita ao não 

conhecimento.

Assim, refugindo ao ônus de impugnar os fundamentos decisórios, 

não se conhece do recurso no ponto em que defende a inocorrência de ato ilícito 

e a não comprovação de dano moral, confirmando-se a sentença nesse sentido.

Vencido isso, passa-se ao quantum indenizatório, fixado na 

sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e sobre o qual pende requerimento 

da ré de minoração.

Ab initio, é digno de nota que a questão do valor da indenização 

poderia caminhar no mesmo sentido do arrazoado de mérito e não ser conhecido 

por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o montante condenatório 

de R$ 20.000,00 (vinte mil definido na sentença) não foi atacado em sua 

essência.

No entanto, por apreço ao debate e por não ser tão flagrante o 

desvirtuamento das razões recursais nesse particular, conhece-se do ponto e 

examina-se a quaestio a seguir.

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 
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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 ré quando, após o pagamento da dívida pelo autor, manteve o nome 

desse negativado por tempo considerável de modo injustificado.

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 (R$ 20.000,00 - vinte mil reais) não merece reparo, pelo menos na 

esperança de que a condenação passe a reprimir o ilícito e compensar o 

demandante pelo abalo sofrido, bem como no intuito de se alinhar a condenação 

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

similares.

Por fim, reporta-se aos honorários advocatícios.

Antes de mais nada, bom lembrar que o novo Código de Processo 

Civil, além de determinar a remuneração do trabalho desenvolvido pelo 

advogado na primeira instância, resguarda o direito desse profissional à 

remuneração por sua atuação também na esfera recursal.

No tema, dispõe 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.

No entanto, em leitura atenta da sentença, percebe-se que, por 

razão injustificada, sem motivo fundamentado, excepcional, não houve a fixação 
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de honorários advocatícios iniciais, em contrariedade ao previsto em nosso 

ordenamento e em afronta à devida remuneração do advogado frente ao seu 

munus judicial.

A questão da verba honorária sucumbencial é matéria de ordem 

pública, revolvendo, além da justa remuneração, vencimento de caráter 

alimentar, o que autoriza o magistrado de segundo grau, em eventual omissão 

originária, agir de ofício e fixar o referido estipêndio.

Nesse sentido, mutatis mutandi, do Superior Tribunal de Justiça:

"A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é 
matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelo juiz."

(AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, 
j. 27/6/2017). (grfiou-se)

3. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o 
Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, 
ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex 
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de 
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais 
arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.

(AgInt nos EREsp 1649709/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2ª 
Seção, j 8/11/2017). (grifou-se)

Dessa forma, de ofício, complementa-se a sentença, fixando-se 

honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela ré ao patrono do autor, na 

ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando tanto 

a atuação do causídico em primeira instância e a respectiva sucumbência na 

demanda quanto o labor desenvolvido em contrarrazões frente a recurso da ré 

conhecido em parte e desprovido.

Assim, por todo o exposto, conhece-se em parte o recurso e nega-

se provimento na parte conhecida, fixando-se honorários advocatícios 

sucumbenciais, devidos pela ré ao patrono do autor, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação.
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