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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 
DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DA DÍVIDA. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO 
DA VIA RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO 
TERMO "RECURSO INOMINADO" NA PEÇA DE 
INTERPOSIÇÃO QUE NÃO PASSOU DE MERO ERRO 
MATERIAL. PREFACIAL REJEITADA.

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PARCIAL 
ACOLHIMENTO. TESE DE QUE A INSCRIÇÃO NEGATIVA 
SERIA LÍCITA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO 
PAGAMENTO QUE NÃO DIALOGA COM A SENTENÇA E 
TAMPOUCO COM A REALIDADE DOS AUTOS, EM QUE A 
AUTORA PRETENDE DISCUTIR A EFETIVA EXISTÊNCIA 
DA OPERAÇÃO COMERCIAL QUE ENSEJOU O DÉBITO. 
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.

MÉRITO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE QUE A 
SITUAÇÃO DELINEADA NOS AUTOS NÃO 
TRANSPASSARIA A ESFERA DOS MEROS DISSABORES 
COTIDIANOS. REJEIÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO 
NOS CASOS DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE 
IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM 
DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTIA 
FIXADA NA ORIGEM QUE CORRESPONDE AOS 
PATAMARES ADOTADOS POR ESTE ÓRGÃO 
FRACIONÁRIO NO JULGAMENTO DE CASOS 
ANÁLOGOS. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. 
HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO CABÍVEL. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300656-76.2014.8.24.0056, da comarca de Santa Cecília Vara Única em que 
é/são Apelante(s) Avon Cosméticos Ltda e Apelado(s) Daniele de Paula Goetten.

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 
Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Carioni, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcus Tulio Sartorato.

Florianópolis,  22 de maio de 2018 .

Desembargador Saul Steil
Relator
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RELATÓRIO

Daniele de Paula Goetten moveu ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenizatória por danos morais em face de Avon Cosméticos Ltda, 

alegando, em síntese, que foi surpreendida com a inscrição de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito pela ré, em razão de compras cuja origem 

desconhece completamente.

Aduziu que de fato  possuía cadastro junto à ré e mantinha com ela 

relação comercial, todavia, não deixou quaisquer obrigações pendentes.

Relatou que o documento apresentado pela ré na via administrativa 

como forma de comprovação do negócio indica que a compra foi firmada por 

terceiro, na medida em que o campo de assinatura consta preenchido com o 

nome Daniela, e não Daniele.

Salientou que a situação vivenciada causou-lhe abalo moral 

passível de indenização.

Nesses termos, requereu em antecipação de tutela a imediata 

retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, postulou a 

declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais.

A tutela antecipada almejada foi concedida.

Citada, a ré apresentou contestação às fls. 42-49. Em suas razões 

de defesa, consignou que a anotação negativa é devida, haja vista que a autora 

não comprovou ter efetuado o pagamento das obrigações pendentes.

Discorreu que não existe relação de consumo na hipótese, 

porquanto os produtos adquiridos pela autora eram direcionados a posterior 

revenda.

Asseverou que a autora não comprovou o abalo moral 

alegadamente suportado, retratando situação que não transpassaria a esfera dos 
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meros dissabores cotidianos.

À vista dessas razões, pugnou pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na exordial. Subsidiariamente, requereu que eventual montante 

indenizatório fosse fixado em patamares moderados.

Houve réplica (fls. 71-87).

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a 

ré juntou documentos (fls. 91-97). A autora, por sua vez, requereu a produção de 

prova oral acaso entendesse o Magistrado pela impossibilidade de julgamento 

antecipado de procedência dos pedidos.

Às fls. 111-117, sobreveio sentença de procedência dos pedidos 

nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 
Civil e com julgamento de mérito, confirmo a liminar proferida e julgo procedente 
o pedido formulado por Daniele de Paula Goetten em face de Avon Cosmeticos 
Ltda, para declarar a inexistência do débito cobrado e para condenar a 
requerida a pagar ao requerente indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) a título de danos morais, sendo que sobre o valor estipulado incidirá 
correção monetária pelo INPC desde o arbitramento da indenização (Súmula n. 
362 do STJ), e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com base no 
disposto no art. 406, do CC c/c 161, §1º, do CTN, a contar desde o evento 
danoso (31/12/2013) (Súmula 54 do STJ), razão pela qual extingo o processo. 

Condeno a parte requerida ainda em custas e honorários advocatícios, 
que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 
do art. 85, § 2º, do CPC."

Irresignada, a ré apelou (fls. 135-144). Em suas razões, reiterou o 

argumento de que agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome da 

autora, face ao inadimplemento dos valores devidos. Acrescentou, ainda, que o 

caso não deflagra abalo anímico indenizável, mas meros aborrecimentos 

inerentes à vida em sociedade. Requereu, assim, a reforma da sentença, com o 

afastamento do dever de indenizar. Subsidiariamente, postulou a minoração do 

montante condenatório fixado na origem.
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A autora apresentou contrarrazões às fls. 135-144, arguindo, 

preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita e a violação ao princípio da 

dialeticidade.

Alçaram os autos a esta superior instância e, redistribuídos, vieram 

conclusos a este Relator.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Admissibilidade

O presente recurso foi interposto dentro do prazo legal, com o 

devido recolhimento do preparo.

O conhecimento do reclamo, todavia, fica sujeito à análise das 

preliminares arguidas pela parte autora em sede de contrarrazões, o que passo 

desde já a fazer.

1.1 Via recursal eleita

A autora sustenta que a sentença proferida em primeira instância 

desafiaria interposição de apelação, todavia, a ré acabou por interpor recurso 

inominado, de modo que o reclamo não poderia ser reconhecido nem mesmo 

sob o prisma da aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista tratar-se de 

erro grosseiro.

A insurgência não merece albergue.

É bem verdade que, à fl. 123 (peça de interposição), consta que o 

reclamo interposto tratar-se-ia de recurso inominado. Basta, todavia, a leitura dos 

parágrafos posteriores para que se perceba que essa incorreção não passou de 

simples erro material.

Já na peça de interposição (fl. 123), após utilizar o termo "recurso 

inominado", a ré requer a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Ato 

contínuo, refere-se a si como "apelante" e à autora como "apelada". 

Essas circunstâncias bastam para que se conclua que a intenção 

da ré era mesmo de interpor recurso de apelação, figurando o termo "recurso 

inominado" à fl. 123 como mero erro material, ao qual não se deve dar maior 

relevância.

Para além, ainda que assim não fosse, tem-se que a jurisprudência 

deste Sodalício tem aplicado o princípio da fungibilidade aos casos em que o 
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recurso inominado é interposto diante de hipóteses que reclamam manejo de 

recurso de apelação. Veja-se:

"De acordo com o entendimento desta Corte, diante do princípio 
da fungibilidade recursal, é passível de conhecimento o recurso inominado que 
desafia sentença prolatada em autos que não tramitaram perante Juizado 
Especial, devendo ser recebido como apelação" (AC n. 
0000505-46.2010.8.24.0050, de Pomerode, rel. Des. HENRY PETRY JUNIOR, 
j. 07/11/2016).

Afasta-se, pois, a tese de inadequação da via recursal eleita.

1.2 Violação ao princípio da dialeticidade

O segundo argumento invocado pela autora com vistas a obstar o 

conhecimento do apelo vai no sentido de que a ré não teria observado o princípio 

da dialeticidade, na medida em que não impugna de forma específica os 

fundamentos sobre os quais se lastreou a sentença.

A insurgência, aqui, merece parcial acolhimento.

O Código de Processo Civil de 2015, a exemplo do que já constava 

na lei processual de 1973, elencou, como pressuposto do recurso de apelação, o 

oferecimento das razões de fato e de direito capazes de, em tese, ensejarem a 

anulação ou a reforma do provimento de origem (art. 1.010).

Na mesma senda, a consequência para a inobservância deste 

preceito resta estatuída no art. 932, inciso III, pelo qual incumbe ao relator "não 

conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado 

especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

Esta exigência é o que doutrina e jurisprudência costumam tratar 

como princípio da dialeticidade, sobre o qual lecionam Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria de Andrade Nery:

"[...] É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, 
imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do 
processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da 
decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso" (Comentários 
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ao Código de Processo Civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015. p. 1851). 

Por sua vez, arremata Araken de Assis:

 "Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar 
o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para 
subsidiar o pedido de reforma, de invalidade ou de integração do ato 
impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual 
partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se 
inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões." (Manual dos 
Recursos, 3ª ed., RT, pg. 101). 

Voltando a atenção ao caso dos autos, observa-se que o recurso 

em exame alicerça-se em três pontos fundamentais: a) A tese de que a inscrição 

negativa configurou exercício regular de direito ante a falta de prova do 

pagamento; b) A tese de que a situação narrada pela autora configuraria meros 

aborrecimentos cotidianos, e não abalo moral indenizável; c) O pedido 

subsidiário de minoração do quantum condenatório.

O primeiro ponto, especificamente, de fato não dialoga com a 

sentença recorrida. A ré tece seus argumentos como se o que estivesse em 

discussão no caso fosse a existência ou não do pagamento do débito que 

ensejou a anotação restritiva de crédito.

Todavia, o inadimplemento da obrigação jamais foi negado pela 

autora. Consoante se infere da leitura da peça exordial, a alegação que motivou 

o ajuizamento da presente ação foi a de total desconhecimento das operações 

negociais que deram azo à dívida protestada, apesar de reconhecer que, no 

passado, manteve relação comercial com a ré.

Nesse sentido, a sentença fundamentou a convicção de que a 

inscrição seria ilícita e que a dívida seria inexistente no fato de que a ré não se 

desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a origem e a legitimidade do 

débito exigido, apresentando contestação substancialmente genérica.
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Com efeito, a simples alegação recursal de falta de prova do 

pagamento não serve ao desiderato de infirmar as conclusões da sentença. 

Seria necessário, antes disso, estabelecer a premissa de que as operações 

negociais que deram azo ao débito exigido foram de fato contraídas pela parte 

autora, todavia, não foi apresentada qualquer linha argumentativa nesse ponto.

Inevitável a conclusão, a partir desses fundamentos, de que a 

primeira tese recursal aventada pela ré (legitimidade da inscrição negativa) 

afronta o princípio da dialeticidade, não podendo, portanto, ser conhecida.

Já a alegação de inexistência de abalo anímico indenizável e o 

pedido subsidiário de redução do quantum condenatório tangenciam 

suficientemente o iter intelectivo esposado na decisão de origem, de modo que 

devem ser oportunamente enfrentados.

Pelas razões expostas, conheço parcialmente do recurso.

2. Mérito

2.1 Dano moral – incidência

Com vistas ao afastamento de sua responsabilidade civil, a ré 

sustenta que não restam evidenciados, na hipótese, os danos morais 

alegadamente suportados pela autora, porquanto a situação retratada deflagraria 

tão somente meros dissabores inerentes à vida em sociedade.

Razão não lhe assiste, no entanto.

Isso porque, no caso em comento, é incontroverso que a anotação 

negativa do nome da autora foi ilícita, na medida em que a tese recursal que 

visava à rediscussão desse ponto não restou conhecida ante a violação ao 

princípio da dialeticidade.

E como é cediço, no caso de inscrição indevida, o dano moral 

decorre do próprio ato lesivo da negativação, ou seja, é presumido.

Sobre o dano moral ocasionado por abalo de crédito, trago à lume a 

lição da doutrina:
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"O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o 
patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, 
profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita 
àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas; o abalo de 
credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua 
honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os cidadãos; o 
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa 
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos 
pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. 
Nunca é demais relembrar - apesar de se tratar de questão pacífica - que o 
dano puramente moral independe de prova; é presumido. 'A causação de dano 
moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à 
indenização desta decorre, sendo dela presumido.'" (STOCO, Rui. 
Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995. p. 722).

 

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: 

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 
1059663/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2/12/2008, DJe de 
17/12/2008).

Com efeito, a inserção do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes é o que basta para configurar o abalo de crédito e transtornos de 

toda ordem, obrigando a parte autora, inclusive, a promover ação judicial para 

restabelecer o seu crédito. Não se exige, assim, prova do efetivo prejuízo (dano 

moral in re ipsa).

Resta devidamente caracterizada na hipótese, assim, a existência 

de abalo moral suportado pela autora, de modo que, ante a inexistência de 

controvérsia quanto aos demais pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se 

a manutenção do dever de indenizar.

2.2 Quantum indenizatório

Almeja a apelante, em pleito subsidiário, a redução do montante 
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condenatório por abalo moral, que na origem restou fixado na ordem de R$ 

25.000,00.

Gize-se que, em matéria de danos morais, não há critérios objetivos 

ou limites para a mensuração do montante indenizatório, devendo-se considerar 

os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar a reincidência 

do ofensor, sem que isso represente enriquecimento indevido ao lesado.

Sobre o tema, colaciona-se a lição de Rui Stoco:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar 
desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, 
como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da sanção 
(prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao 
pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-
lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma 
importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela 
perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.

"Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue 
como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do 
ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo 
colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de 
modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras 
pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima "indenizar sem 
enriquecer. [...]

"Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não 
estabelece os critérios de reparação, impõe-se, obediência ao que podemos 
chamar de "binômio do equilíbrio", de sorte que a compensação pela ofensa 
irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa 
de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não 
sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense ou 
satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo 
recebido." (Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.733-1.734).

Então, embora o Juiz não esteja subordinado a nenhum limite legal, 

deve-se atentar para o princípio da razoabilidade e estimar uma quantia 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano, sem 

esquecer da condição econômica das partes.

Com efeito, é peculiar à composição do dano moral que se minimize 
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o sofrimento do ofendido, e se puna o ofensor, coibindo a prática de novos atos 

lesivos.

Dessarte, a quantificação dos danos morais fica ao prudente arbítrio 

do juiz, que fundamentará sua decisão criteriosamente, condenando o réu a 

pagar valor que represente uma efetiva reparação, sem, contudo, importar 

enriquecimento sem causa para o lesado.

Na hipótese em apreço, tem-se a reprovável conduta da requerida, 

consubstanciada na prestação de seus serviços de maneira desidiosa e 

negligente, haja vista que atribuiu à autora débitos relativos à operações 

comerciais inexistentes.

Mais do que isso, os débitos indevidamente cobrados culminaram 

na inscrição do nome da autora em em órgãos de proteção ao crédito, situação 

que, pelo que se depreende da prova dos autos, remanesceu ao longo de quase 

um ano.

Há que se levar em conta, ainda, a condição econômica das partes. 

Ainda que a autora seja pessoa de parcos recursos, uma vez que beneficiária da 

gratuidade da justiça, não se pode fechar os olhos para o vultoso porte 

econômico da ré, famigerada empresa no ramo de comercialização de 

cosméticos. O valor da indenização deve, pois, ser capaz de repercutir, ainda 

que minimamente, na esfera econômica do ofensor, a fim de de inibir a reiteração 

da conduta lesiva ao consumidor.

Sobre o assunto, colhe-se do julgado do STJ:

"[...] O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do 
Superior Tribunal de Justiça, quando a quantia arbitrada se mostra ínfima, de 
um lado, ou visivelmente exagerada, de outro. Determinação do quantum no 
caso em conformidade com o transtorno e o abalo psíquico sofridos pela vítima, 
consideradas ainda a sua posição sócio-cultural, bem como a capacidade 
financeira do agente" (REsp n. 257.075/PE, rel. Min. Barros Monteiro, Quarta 
Turma, Dj de 22-4-2002).

Considerando, então, os fatores acima declinados, bem como 
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transmudadas as diretrizes do dano moral ao caso concreto, entendo que o valor  

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado na sentença não merece 

qualquer modificação, visto que adequado e compatível com a extensão do dano 

e a reprovabilidade da conduta praticada pela ré.

Esta Câmara, afinal, tem fixado indenizações em patamar similar. É 

o que se vê do seguinte precedente:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. PARCELA QUITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.100,00 (QUATRO MIL E 
CEM REAIS). MAJORAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E 
CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

"'O valor da indenização por dano moral deve ser graduado de forma a 
coibir a reincidência do causador da ofensa dano e, ao mesmo tempo, inibir o 
enriquecimento do lesado, devendo-se aparelhar seus efeitos dentro de um 
caráter demarcadamente pedagógico, para que cumpra a indenização as 
funções que lhe são atribuídas pela doutrina e pela jurisprudência. De outro 
lado, impõem-se consideradas as circunstâncias do caso concreto, levando em 
conta, no arbitramento do quantum correspondente, a gravidade do dano, a 
situação econômica do ofensor e as condições do lesado' (TJSC, Apelação 
Cível n. 2015.017783-3, da Capital, rel. Des. Trindade dos Santos, j. em 
16-4-2015)." (TJSC, Apelação Cível n. 0003420-44.2013.8.24.0024, de 
Fraiburgo, rel. Des. Fernando Carioni, j. 04-10-2016). (grifei)

Por derradeiro, desprovido o recurso da ré, e tendo a autora 

apresentado contrarrazões, cabível a fixação dos honorários recursais de que 

trata o §11 do art. 85 do CPC.

Logo, em atenção aos critérios delineados pelo indigitado 

dispositivo legal, fixo a verba devida em favor do patrono da autora no importe de 

2% (dois por cento) do valor atualizado da condenação, quantia que remunera de 

forma condigna e adequada os serviços prestados nesta instância.

3. Decisão

Isto posto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, 
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na parte conhecida, negar-lhe provimento. No mais, fixar honorários recursais em 

favor do patrono da autora no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado 

da condenação. 

Este é o voto.
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