
                              
Apelação Cível n. 0300185-16.2016.8.24.0242, de Ipumirim
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 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. 
0300185-16.2016.8.24.0242, da comarca de Ipumirim (Vara Única) em que são 
Apelantes/Apelados Adaiane Sonia de Mello e  Tim Celular S/A:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso da ré 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, fixando-se 
honorários advocatícios sucumbenciais recursais, devidos pela ré ao patrono do 
autor, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, cumuláveis aos 
fixados na origem. 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 apelações cíveis interpostas por Adaiane Sonia de Melo 

e Tim Celular S.A contra a sentença de fls. 84-91 proferida pela MMª Juíza de 

Direito da Vara Única da comarca de Ipumirim que, nos autos de "ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de reparação por danos 

morais" proposta pela primeira apelante em desfavor da segunda, julgou 

procedente o pedido inicial, nos seguintes termos do dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulado na inicial, 
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, declarar 
inexistente o débito vencido em 07/11/2015, contrato n. GSM023128668087 e 
condenar a ré Tim Celular S.A a pagar à autora Adriane Sonia de Mello, a 
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a indenização por danos 
morais, acrescida de correção monetária (INPC) a partir da sentença e juros de 
mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (07/11/2015).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida aopagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da autora, os quais 
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação devidamente 
atualizada, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. (fls. 90/91)

Em seu recurso, a autora postula a majoração da indenização por 

danos morais e a fixação de honorários sucumbenciais (fls. 95-102).

A empresa ré, por seu turno, em arrazoado deveras genérico em 

seu reclamo, fala em ausência de ato ilícito e sustenta não haver comprovação 

do dano moral alegado, requerendo a improcedência da respectiva condenação. 

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a mudança do 

termo inicial dos juros de mora (fls. 59-67).

Contrarrazões às fls. 129-133 e 134-140, 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 de 
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inscrição em cadastro de proteção ao crédito promovida pela ré em face de 

dívida inexigível, correspondente a plano de telefonia móvel pós-pago, o qual 

jamais contratou, uma vez que sempre possuiu celular na modalidade pré-pago. 

A ilicitude 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.

Como visto, a ré combate a existência de ato ilícito, fala em dano 

moral não indenizável e, subsidiariamente, impugna valores e consectários legais 

da condenação.

Pois bem.

A negativação do nome da autora veio demonstrada às fls. 15/16. A 

comprovação da origem e regularidade da dívida que a ensejou, por sua vez, 

ônus da ré (como prova diabólica à autora), não foi cumprida, evidenciando a 

ilicitude do ato constritivo e o dano provocado, consequência lógica da inscrição 

indevida.

Quanto ao caráter indenizável do dano moral, 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).

Firma-se aqui, portanto, o dever de indenizar.

Vencido esse ponto, 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 
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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 ré quando, por dívida inexistente, procedeu à inscrição do nome da 

autora em cadastro protetivo de crédito.

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, bem como no intuito de se alinhar a 

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

situações similares.

No que toca ao termo inicial dos juros de mora, é cediço em nossa 

jurisprudência que, em se tratando de responsabilidade extracontratual (hipótese 

dos autos), os juros moratórios são contados a partir do evento danoso. A 

matéria é sumulada no Superior Tribunal de Justiça (Sum. 54) e não encontra 

interpretação diversa neste Órgão Fracionário (ex vi AC n. 

0303623-11.2016.8.24.0061, Rel. Des. Fernando Carioni).

Por fim, reporta-se aos honorários advocatícios.
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A verba foi arbitrada na sentença em 15% sobre o valor da 

condenação.

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 

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 a ré diante do recurso interposto e 

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

apelação provida, impõe-se a condenação da ré a pagar ao patrono da autora, a 

título de honorários sucumbenciais recursais, 2% (dois por cento) sobre o valor 
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da condenação, cumuláveis aos fixados na origem.

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

empresa 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.
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