
                              
Apelação Cível n. 0300726-70.2016.8.24.0041, de Mafra
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO 
AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
INSURGÊNCIAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. 
CONSEQUÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. PRECEDENTES. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. 
ADEQUAÇÃO AO ATUAL PADRÃO DA CÂMARA EM 
CASOS SIMILARES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E 
DA RÉ DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300726-70.2016.8.24.0041, da comarca de Mafra (2ª Vara Cível) em que é 
Apte/RdoAd Tim Celular S/A e Apda/RteAd Ana Paula da Silva Leite:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso da autora para majorar o quantum indenizatório para R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como fixar honorários recursais em favor 
do causídico da autora no patamar de 2% sobre o valor da condenação, e negar 
provimento ao apelo da ré. 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 recursos de apelação interpostos por Tim Celular S/A e 

Ana Paula da Silva Leite contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito 

da 2ª Vara Cível da comarca de Mafra que, nos autos da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedente o 

pedido inicial, declarando inexistente o débito que ensejou a inscrição indevida 

do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, confirmando a tutela 

antecipada que determinou a exclusão da negativação e condenando a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais à autora no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), mais despesas processuais e honorários advocatícios, 

esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fl. 121).

Em suas razões recursais, a requerida sustenta a inexistência de 

dano moral, pois o caso não passa de mero aborrecimento, razão pela qual 

pugna pela improcedência do pedido inicial, Subsidiariamente, requer a 

minoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, a autora, em recurso adesivo, pugna pela majoração 

da indenização, bem como dos honorários advocatícios.

Com as contrarrazões, ascenderam os autos a este Tribunal.

VOTO

A controvérsia recursal se direciona à configuração do dano moral e 

ao valor da indenização a esse título, fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).

Ab initio, reporto-me às razões da Tim Celular S.A sobre a 

inexistência de dano moral.

Sustenta a apelante, em arrazoado genérico e sem confronto fático, 
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que a simples inclusão do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito 

não enseja, por si só, indenização por danos morais, bem como que o ocorrido 

tratar-se-ia de mero dissabor cotidiano, não indenizável.

Pois bem.

A causa de pedir da presente demanda, isto é, a inscrição do nome 

da autora no rol de maus pagadores, é inconteste, estando representada na 

Declaração da CDL às fls. 26/27. O débito que ensejou a negativação, por sua 

vez, reputado pela autora como inexistente, não teve origem comprovada pela 

ré, ônus probatório do qual não se desimcumbiu.

Dessa forma, ficou evidenciado nos autos a inexistência de relação 

jurídica entre as partes e a irregularidade da referida inscrição.

O dano moral advindo de tal negativação, por sua vez, vem 

estampado no próprio ato lesante, prescindindo de comprovação das suas 

repercussões anímicas, uma vez que a jurisprudência desta Corte de Justiça e 

dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, "Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa" (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, j. 24.11.2015).

Não há falar, pois, em mero dissabor, ainda mais considerando que 

a autora, por mais que tenha tentado solucionar o imbróglio na via extrajudicial, 

necessitou recorrer ao judiciário para ter seu direito satisfeito, visto que não 

obteve o devido respaldo da ré.

Assim, plenamente configurada a responsabilidade da requerida em 

indenizar pela irregular negativação.

Vencido o ponto, volto-me ao exame do quantum indenizatório, 

sobre o qual a autora postula majoração e a ré sua redução.

A sentença fixou o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais).

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 

irrisória, que não chegue a lhe propiciar uma compensação para minimizar os 

efeitos da violação ao bem jurídico.

Há muito já pontificou o Superior Tribunal de Justiça:

DANO MORAL. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR. 
CONDENAÇÃO ANTERIOR, EM QUANTIA MENOR.

Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador 
atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; 
condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou 
grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo 
do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. 
(REsp 355392 / RJ, rel. Min. Castro Filho, j.26.3.2002)

Considerando os critérios acima expostos, tem-se que o valor fixado 

a título de ressarcimento (R$ 10.000,00) deve ser majorado nesse caso.

Destaca-se nesse sentido tanto a repercussão do dano advindo da 

negligência da ré - que inscreveu a autora em cadastro de restrição ao crédito 

diante de dívida inexistente, e não se predispôs à composição na via 

administrativa - quanto a capacidade econômica da ré, uma das maiores 

operadoras de telefonia do país.
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Além disso, o importe arbitrado não está totalmente em sintonia 

com o quantum fixado em situações similares julgadas por esta Terceira Câmara 

de Direito Civil (ex vi Apelação Cível n. 2013.084474-9, de minha relatoria).

Destarte, impõe-se a majoração do montante indenizatório para o 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), importe mais consentâneo com o 

atual padrão da Câmara e que serve a reprimir o ilícito e compensar a lesada 

pelo abalo sofrido, respeitados aqui os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da autora para 

majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 25.000 (vinte e 

cinco mil reais) e nega-se provimento ao recurso da ré.

Em razão da sucumbência recursal, condena-se a ré a arcar com 

honorários recursais em favor do causídico da autora, os quais fixo em 2% sobre 

o valor da condenação, a serem acrescidos ao montante já fixado em primeiro 

grau.
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