
Apelação Cível n. 0300624-06.2016.8.24.0055, de Rio Negrinho
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TV 
POR ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 
AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RECURSO DA REQUERIDA VISANDO À 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA E VALIDADE 
DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO 
DEMONSTRADAS. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA NA SERASA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN 
RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL. 
RECURSO DESPROVIDO. 

RECURSO ADESIVO DA AUTORA COM O FIM DE 
MODIFICAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, ARBITRADO 
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELO JUÍZO A QUO. 
MAJORAÇÃO VIÁVEL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS 
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM 
DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS 
UTILIZADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS 
ANÁLOGOS. REDIMENSIONAMENTO PARA O IMPORTE 
DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). 

RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA AUTORA 
E DESPROVIDO O DA REQUERIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300624-06.2016.8.24.0055, da comarca de Rio Negrinho 1ª Vara em que é 
Apelante Sky Brasil Serviços Ltda. e Apelado Patricia Ristow Figenio.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer de ambos os recursos, para negar provimento ao Apelo da Requerida e 
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dar provimento ao Recurso Adesivo da Autora, majorando-se o quantum 
indenizatório. 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. Rodolfo Tridapalli.

Florianópolis, 14 de junho de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da decisão recorrida (fl. 106), em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual, por retratar com fidedignidade o 

trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

Patricia Ristow Figenio ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 
c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência em 
face de Sky Brasil Serviços Ltda.

Alegou que foi inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito 
por débito oriundo da empresa ré, contrato n. 184636122, com vencimento em 
28/03/2015, o qual alega ser desconhecido, eis que nunca travada relação 
jurídica com a parte ré. Postulou, assim, pela concessão da gratuidade da 
justiça e, diante do ato ilícito perpetrado, requereu a antecipação dos efeitos da 
tutela, a fim de que o seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes, e a 
procedência do pedido inicial, para que seja declarada a inexistência do débito e 
condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/21).

A tutela provisória de urgência satisfativa foi concedida, determinando à ré 
que promovesse a baixa do nome da autora dos cadastros de proteção ao 
crédito, bem como foi concedida a justiça gratuita postulada. No mesmo ato, 
restou designada audiência conciliatória, determinada a citação da ré e aplicado 
o Código de Defesa do Consumidor, indeferida a inversão do ônus da prova (fls. 
31/34).

Às fls. 40/78 a ré informou o cumprimento da decisão e apresentou 
procuração e atos constitutivos. Apresentou às fls. 79/88 resposta em forma de 
contestação. Defendeu a ausência de responsabilidade pelo fato, tendo em 
vista que, após consulta em seu sistema, "não foi possível localizar nenhuma 
assinatura, nem mesmo cobranças atreladas" ao nome da autora (fl. 80). 
Assim, postulou, diante da inexistência de qualquer cadastro, ativado ou 
cancelado, em nome da parte autora, e ausente comprovação de ato 
fraudulento, omissão ou má-fé da empresa ré, pela rejeição dos pedidos 
exordiais, ante a impossibilidade da indenização por danos morais à autora 
Inexitosa a conciliação (fl. 92), houve réplica (fls. 96/105) e vieram os autos 
conclusos.

É o relatório.

Da sentença

Às fls. 106/110, a Magistrada a quo, Dra. ALESSANDRA MAYRA 

DA SILVA DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, 

nos seguintes termos: 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
Patricia Ristow Figenio em face da Sky Brasil Serviços Ltda. e, em 
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consequência, confirmando a tutela provisória de urgência satisfativa concedida 
(fls. 31/34):

I. DECLARO a inexigibilidade do débito representado pelo contrato n. 
184636122 (vencimento em 28/03/2015);

II. CONDENO a parte ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a 
contar da sentença, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 
contar do evento danoso (18/05/2016).

Por conta disso, DECLARO resolvido o mérito do processo, o que faço 
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré ainda ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, devidamente corrigido, a teor do artigo 85, § 2º, do Código de 
Processo Civil, considerados o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e 
o tempo exigido para o seu serviço, bem como o julgamento antecipado da lide.

P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de
Estilo.

Da Apelação

Inconformada com a prestação jurisdicional, a Requerida interpôs 

recurso de Apelação, verberando que os equipamentos foram instalados no 

endereço informado pela contratante em janeiro de 2015 e que houve o 

pagamento de mensalidades, não sendo crível que fraudadores se preocupariam 

em pagar pelo serviço. Aduziu que a assinatura já foi cancelada e isentou a 

Autora do pagamento de todas as faturas inadimplidas.

Do Recurso Adesivo

A Autora aderiu ao Apelo da Requerida, pleiteando em seu recurso 

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

cumpre a função pedagógica da reparação. 

Das contrarrazões

Ambos os recursos foram contra-arrazoados. 

Da manifestação do Ministério Público

Ressalta-se a ausência de parecer Ministerial, uma vez que o feito 

não se enquadra naquelas hipóteses que exigem a participação do Ministério 

Público. 

Vieram os autos conclusos. 
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Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade dos Recursos

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade e 

devem ser conhecidos. 

II – Do Julgamento do Mérito 

Analisarei inicialmente o recurso interposto pela SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, uma vez que visa à improcedência dos pedidos deduzidos na 

inicial e, por isso, é prejudicial ao Recurso Adesivo interposto pela Autora, que 

busca apenas a majoração do quantum indenizatório. 

a) Da Apelação da Sky Brasil Serviços Ltda. 

Gize-se que, somente nas razões do seu Apelo, a Requerida 

informou ter localizado nos seus registros um contrato vinculado ao nome da 

Autora, com a instalação dos equipamentos em janeiro de 2015. Sustentou, 

ainda, que houve o pagamento das mensalidades, o que deveria afastar a tese 

de que houve fraude de terceiros, uma vez que não é crível que fraudadores se 

importariam em pagar as faturas. 

Todavia, da percuciente análise do presente caderno processual, 

depreende-se que essa tese defensiva não foi ventilada durante todo o trâmite 

do feito em primeiro grau, em que a Requerida afirmou veementemente que não 

localizou nos seus registros qualquer contrato ou débito em nome da Autora. 

Como é cediço, há vedação do exame, em grau de recurso, de 

questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-

se uma instância, uma vez que a matéria não foi debatida no curso do processo 

e não houve qualquer deliberação judicial acerca do assunto.

Nesse contexto, sabe-se que:

[...] Matéria não sentencialmente decidida constitui-se em inovação 
recursal e, por isso, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de 
instância, à luz do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil, para o qual 
apenas as questões suscitadas e discutidas no processo poderão ser 
apreciadas na instância ad quem. (AC 2009.051335-3, de Jaguaruna, Rel. Des. 
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João Henrique Blasi)." (Apelação Cível 2014.036149-9, Rel. Des. CARLOS 
ADILSON SILVA, da Capital, j. 17/03/2015). 

Na mesma esteira: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EDUCAÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 
CONTRATAÇÃO INCONTESTE. INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO À 
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO 
RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (ART. 300 DO CPC). ALEGAÇÃO 
DE QUE OS VALORES COBRADOS FORAM ALVO DE TRANSAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL QUE CULMINOU EM NOVA OBRIGAÇÃO. TESE DE 
NOVAÇÃO QUE, ALÉM DE INCOMPROVADA, NÃO FOI SUSCITADA EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO EXAMINADA NA 
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA QUESTÃO 
VENTILADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXEGESE DOS 
ARTS. 515 E 517 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. A inovação dos 
fundamentos de fato, em sede recursal, é inadmissível, pois viola o princípio do 
duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida 
em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de 
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese. "[...] 3. 
Ao recorrente é defeso formular novo pedido na instância recursal ou, ainda, 
reprisar o pleito sob outro fundamento (arts. 515 e 517 do CPC), sob pena de 
supressão de instância [...]". (TJSC, Apelação Cível n. 2005.040687-4, de Rio 
do Oeste, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. 08-10-2009). (Apelação Cível 
2013.058118-4, Rel. Des. CARLOS ADILSON SILVA, de Tubarão, j. em 
09/12/2014). 

Portanto, referida tese não merece sequer ser conhecida neste grau 

de jurisdição. Apenas a título argumentativo, ressalto que o endereço em que a 

Requerida afirma ter instalado os equipamentos é do município de Niterói/RJ, 

enquanto que a Autora é domiciliada no município de Rio Negrinho, neste 

Estado. 

De outro vértice, da percuciente análise do feito, depreende-se que 

ficou perfeitamente demonstrado 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 que pudesse atestar a existência de 

relação jurídica válida entre as partes e, por conseguinte, do débito que motivou 

o cadastramento da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, ausente prova de relação jurídica válida entre as partes, 

da efetiva prestação de serviços e do inadimplemento, inarredável a conclusão 
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de que a inscrição foi indevida e caracterizou ato ilícito passível de reparação. 

De outro vértice, na hipótese em comento é desnecessária a 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, causa dano a 

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

seu dever de indenizar.

Por esses fundamentos, nego provimento ao Apelo.

b) Do recurso Adesivo da Autora

A Autora pleiteia a majoração do valor da indenização, verberando 

que o quantum arbitrado na origem foi inadequado para as circunstâncias do 

caso concreto, se mostrando injusto, sobretudo considerando-se a inegável 

capacidade econômica da Requerida. 

Importante ressaltar que para a fixação dos 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 

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 
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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.

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 

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. 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).

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

de um lado, a Autora, vendedora, beneficiária da justiça gratuita, e que teve 

maculada a sua honra, imagem e credibilidade pela conduta da Requerida, na 

medida em lhe foi atribuída, de forma injusta e gravosa, a pecha de má 

pagadora, sem que tenha sequer contratado ou utilizado os serviços cuja 

cobrança motivou a sua negativação. 

De outro vértice, encontra-se a Requerida, empresa de grande 

porte e atuação em todo o território nacional, com inegável capacidade técnica e 
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econômica e que, por isso mesmo, deveria contar com mecanismos que 

evitassem que pessoas que nada lhe devem acabassem inscritas em rol de 

inadimplentes. 

Feitas essas considerações, reputa-se que, de fato, assiste razão à 

Autora, posto que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), não atende à dupla finalidade compensatória e 

pedagógica inerentes à reparação por dano moral, bem como está em desacordo 

com os parâmetros adotados nesta Câmara, merecendo, portanto, ser majorada 

para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que atualizada com os devidos 

consectários legais, alcança o importe de R$ 20.616,99 (vinte mil, seiscentos e 

dezesseis reais e noventa e nove centavos).

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, 

negando provimento ao Apelo da Requerida e provendo o Recurso Adesivo da 

Autora, majorando-se o quantum indenizatório.

Considerando o parágrafo 11, do artigo 85 do CPC/2015, majora-se 

os honorários advocatícios devidos ao patrono da Autora para o percentual de 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Este é o voto.
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