
                              
Apelação Cível n. 0300509-34.2016.8.24.0071, de Tangará
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO 
DÉBITO QUE ORIGINOU O REGISTRO. NEGLIGÊNCIA DA 
RÉ CARACTERIZADA. DANO MORAL PRESUMIDO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. R$ 25.000,00. 
PARÂMETRO UTILIZADO POR ESTA CORTE EM CASOS 
ANÁLOGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
ADEQUAÇÃO PARA QUE INCLUAM TAMBÉM O 
CORRESPONDENTE AO TRABALHO DESEMPENHADO 
NESTA ESFERA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300509-34.2016.8.24.0071, da comarca de Tangará (Vara Única) em que é 
Apelante Franciele Petrovich Strey Ribeiro e Apelado Telefonica Brasil S/A:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso para majorar o quantum indenizatório para R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) e os honorários advocatícios para 15% (quinze 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 Franciele Petrovich Strey 

Ribeiro contra sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de 

Tangará que, na "ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, 

obrigação de fazer, e pedido de tutela da evidência" aforada contra Telefônica 

Brasil S/A, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do seguinte dispositivo 

(fls. 77/78):

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 19, inciso I, e 487, inciso I, ambos 
do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCIELE 
PETROVICH STREY RIBEIRO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A e, por 
conseguinte:

a) DECLARO A INEXISTÊNCIA do débito que deu origem à negativação 
do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito;

 b) CONCEDO tutela de urgência para determinar que a Demandada 
promova a retirada definitiva do nome da Requerente dos cadastros restritivos 
de crédito, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 
reais) por dia de atraso a contar do 6º dia de sua intimação, inclusive, cuja 
vigência ora limito ao prazo de 30 (trinta) dias;

c) CONDENO a Requerida a pagar À Autora, a título de indenização por 
dano moral, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que deverá ser 
corrigida monetariamente pelo INPC do IBGE a partir desta data e acrescido de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, 
consoante os artigos 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN.

Como corolário, CONDENO a Requerida, ainda, ao pagamento das 
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da Autora, os quais 
fixo em 10% (dez por cento) sobre o montante total da condenação, 
devidamente corrigido, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 2º, do 
CPC.

Em suas razões recursais, pugna pela majoração do quantum 

fixado a título de indenização por danos morais, bem como dos honorários 

advocatícios.

Com as contrarrazões, ascenderam os autos a este Tribunal.
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VOTO

Franciele Petrovich Strey Ribeiro ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão da inscrição 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Relatou que é cliente 

da ré, de um número que funciona com plano pré-pago, mas que foi inscrita pelo 

não pagamento de fatura relativa a uma linha com plano pós pago, a qual aduz 

não ter contratado. Em sua defesa, a ré alegou a correção da inscrição, mas não 

juntou documentos que pudessem atestar a contratação do plano, a justificar a 

cobrança contestada.

Assim, comprovada a indevida inscrição, o dano moral é presumido, 

logo, prescinde de específica demonstração, conforme entendimento 

consolidado na jurisprudência (STJ: AgInt no AREsp 768.308/RJ, rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.04.2017; e AgInt no AREsp 858.040/SC, 

rel.ª Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.05.2017).

Estabelecido o dever de indenizar, passa-se, então, à análise do 

importe arbitrado a título de reparação por danos morais, o qual a autora 

pretende a majoração.

É consabido que em matéria de danos morais a lei civil não fornece 

critérios específicos para a fixação do valor da indenização. Por isso a 

jurisprudência tem optado por confiar ao prudente arbítrio do magistrado essa 

missão de estipular um valor para amenizar a dor alheia.

Assim é que se tem fixado o quantum indenizatório 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 pelo vexame sofrido; a finalidade admonitória da sanção, para que a 

prática do ato ilícito não se repita; e o bom senso, para que a indenização não 
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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.

Com base nisso, a negligência da empresa causadora do dano em 

não observar a devida cautela na pactuação de contratos e, posteriormente, na 

cobrança desses, é evidente. Quanto às condições pessoais e econômicas das 

partes, a discrepância é notória, notadamente porque, de um lado, encontra-se 

uma operadora de telefonia de grande porte e, de outro, pessoa natural, 

evidenciando a inquestionável hipossuficiência. A intensidade do sofrimento 

psicológico gerado não foi debatida nos autos, mormente por se tratar de dano à 

honra e, como dito à exaustão, independe de prova de prejuízo. Por fim, a vítima 

não concorreu para os fatos, sobretudo por nem sequer ter contratado os 

serviços da empresa.

Nesse passo, atentando-se para os critérios acima alinhavados e 

dando eficácia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 

levando em consideração o fato de que a indenização deve servir como sanção 

para que a conduta não seja reiterada, mas, ao mesmo tempo, não pode causar 

enriquecimento ilícito, tem-se que o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) se revela mais adequado para eufemizar as consequências do evento 

lesivo, reprimindo suficientemente a responsável.

Além disso, tal quantia melhor condiz com os parâmetros desta 

Câmara para casos similares (conforme apelação n. 

0500296-81.2013.8.24.0028, de Içara, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 

06.12.2016 e apelação n. 0014392-49.2009.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. 

Fernando Carioni, j. 21.03.2017).

Ressalta-se, por oportuno, que a incidência da correção monetária 

determinada na sentença (a ser calculada pelo INPC) começará a contar a partir 



                                     
5

Gabinete Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta

deste arbitramento, nos termos do enunciado n. 362 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios também deverão ser majorados em 

razão da sucumbência nesta fase recursal, para que correspondam ao 

equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do 

que dispõe o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, o voto é pelo provimento do recurso a fim 

de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o importe 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, também, o percentual arbitrado à 

razão de honorários advocatícios, para que passe a ser o correspondente a 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
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