
Apelação Cível n. 0300869-19.2016.8.24.0022, de Curitibanos
Relator: Desembargadora Rosane Portella Wolff

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 

AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. 
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA N. 385 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 
INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. APONTAMENTO 
ANTERIOR QUE JÁ HAVIA SIDO EXCLUÍDO QUANDO DA 
INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE 
PRÉVIA E LÍDIMA NEGATIVAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. 
SENTENÇA  REFORMADA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO QUE 
DEVE POSSUIR CARÁTER PEDAGÓGICO E 
COMPENSATÓRIO E EVITAR O ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO. JUROS MORATÓRIOS EXIGÍVEIS DESDE O 
EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR 
DO ARBITRAMENTO.

SUCUMBÊNCIA. PEDIDO INICIAL CONDENATÓRIO 
FORMULADO NA ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. PORÇÃO DE SUCESSO DO PEDIDO 
CONDENATÓRIO QUE DEVE SER LEVADA EM CONTA 
PARA A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. ÊXITO PARCIAL DOS 
PEDIDOS QUE ACARRETA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO 
CONFORME O ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. ÊXITO RECURSAL DO 
AUTOR QUE, NOS TERMOS DO ART. 85, §11 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL, IMPÕE A FIXAÇÃO DE 
ESTIPÊNDIO ADICIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
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0300869-19.2016.8.24.0022, da 1ª Vara Cível da comarca de Curitibanos, em 
que é Apelante Valdemir Hoffman dos Passos  e Apelada Joalheria e Ótica 
Pontual Ltda - ME.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer do Recurso, dar-lhe parcial provimento e fixar honorários recursais. 
Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Joel Dias Figueira Júnior com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II.

Florianópolis, 21 de maio de 2018.

Desembargadora Rosane Portella Wolff
Relatora
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RELATÓRIO

Valdemir Hotffman dos Passos ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada n. 0300869-19.2016.8.24.0022, na 1ª Vara Cível da comarca 

de Curitibanos, em face de Joalheria e Ótica Pontual - ME. 

Alegou, em síntese, que: a) em 31-7-2015, observou a ausência do 

seu talonário de cheques e, em ato contínuo, registrou um boletim de ocorrência; 

b) em fevereiro de 2015,  teve conhecimento de que seu nome se encontrava 

inscrito indevidamente no rol dos mau pagadores por um registro efetuado pela 

Empresa Demandada; c) não possui dívida de qualquer natureza com a Ré, por 

não ter com a mesma qualquer relação contratual; d) sempre manteve em dia 

suas obrigações e esse fato o expôs à situação vexatória.

Ao final, postulou: a) a concessão de tutela antecipada para 

determinar a retirada do seu nome do órgão de proteção ao crédito; b) o 

julgamento de procedência dos pedidos com o reconhecimento da irregularidade 

da inscrição e, em consequência, a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais; e, c) o deferimento do benefício da justiça 

gratuita.

Em decisão de pp. 17-18, foram deferidas a gratuidade processual 

e a pretendida tutela provisória, bem como foi determinada a triangularização da 

relação processual.

Citada, a Requerida ofertou contestação (pp. 25-37), sustentando, 

preliminarmente, que o Autor não preenche os requisitos para o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita e, no mérito, que: a) recebeu o cheque ensejador 

do débito em 30-7-2015, 1 (um) dia antes do registro de ocorrência feito pelo 

Autor (31-7-2015); b) o Demandante não comprovou o cumprimento de todas as 

medidas de cautela quando da perda do talonário, uma vez que apenas registrou 

boletim de ocorrência, mas não comprovou a comunicação da perda à instituição 
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financeira; c) agiu em regular exercício de direito, uma vez que vendeu um 

produto sem que houvesse a respectiva contrapartida financeira; d) a pretensão 

de indenização por danos morais não pode equiparar mero aborrecimento ou 

contratempo a uma decepção profunda; e) eventual condenação da Ré deve 

ficar limitada ao valor da causa delineado pelo Autor na exordial, quaL seja de 

R$ 1.000,00 (mil reais); f) superados estes argumentos, em caso de condenação, 

deve-se levar em conta a condição financeira da Demandada, que possui o 

capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, rechaçou os argumentos veiculados na exordial e requereu 

a improcedência dos pedidos do Autor.

A réplica repousa às pp. 55-65.

O Juízo de origem questionou acerca da possibilidade de 

conciliação entre as Partes (p. 67), ao que o Autor e Ré acenaram 

negativamente (pp. 69 e 71, respectivamente).

Pelo Magistrado de origem foi determinada a expedição de ofício 

aos órgãos de proteção ao crédito de Campos Novos em busca de histórico do 

nome do Autor em seus cadastros de consumidores (p. 72), o que foi atendido às 

pp. 79-83.

Em relação às respostas dos Arquivistas, as Partes manifestaram-

se às pp. 87-89 e 90.

Sobreveio, então, sentença (pp. 91-93), prolatada pelo magistrado 

Elton Vítor Zuquelo, em cuja parte dispositiva constou:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido inicial para 
declarar inexistente débito do Autor para com a ré, referente ao cheque que 
ensejou o registro SPC, fl.16.

Rejeito o pedido de compensação por danos morais, pelos motivos já 
elencados no bojo desta decisão. CONFIRMO a liminar concedida, tornando-a 
definitiva. 

Tendo em vista as partes decaírem de parte de seus pedidos, 
CONDENO- OS, de forma rateada (50% para cada uma), ao pagamento das 
custas processuais estabeleço as verbas honorárias em R$700,00 (setecentos 
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reais) suspensa a exigibilidade destes encargos do autor tendo em vista a 
Justiça Gratuita concedida (fls.18).

(p. 93)

Insatisfeito com a prestação jurisdicional, o Autor interpôs Recurso 

de Apelação (pp. 97-101), em cujas razões sustentou, em resumo, que: a) à 

época da negativação do seu nome efetuada pela Apelada inexistia qualquer 

apontamento, sendo que as demais inscrições colacionadas pelos ofícios 

enviados ao Juízo dizem respeito a dívidas contraídas posteriormente; b) diante 

da inexistência de prévias negativações, a Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça é inaplicável ao caso em análise.

Instada a se manifestar, a Apelada ofertou contrarrazões ao Apelo 

(pp. 97-101).

Em juízo de admissibilidade, o Desembargador Rodolfo C.R.S. 

Tridapalli recebeu o recurso em seu efeito devolutivo (pp. 117-118).

Após, vieram os autos conclusos a esta relatoria.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do 

Recurso.

De início, cumpre salientar que a matéria recursal gira em torno do 

dever ou não de indenizar pelo ato praticado pela Apelada, cuja ilicitude foi 

reconhecida pelo Juízo de primeira instância e não foi objeto de inconformismo.

Insurgiu-se o Autor acerca da improcedência do seu pedido de 

indenização por danos morais, tendo o Magistrado na origem concluído que 

havia inscrições pretéritas de seu nome efetuadas por outras empresas, não 

obstante ter reconhecido a irregularidade da  negativação sub judice, pois 

fulcrada em débito inexistente, caracterizando-se, portanto, a prestação de 

serviço defeituoso pela Demandada.

Defendeu o Demandante que as demais inscrições existentes foram 
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supervenientes àquela efetuada pela Demandada, ou então cujo cadastro já 

havia sido excluído, logo é descabida a aplicação da Súmula 385 da Corte 

Superior.

Com razão o Recorrente.

Examinando-se o caderno processual, é possível verificar que, em 

relação à negativação em análise, a inclusão deu-se em 20-1-2016 e a exclusão 

em 7-4-2016 (p. 80). 

No tocante aos demais apontamentos do nome do Autor efetuados 

por outros credores, observa-se que, em 9-9-2016, subsistiam 3 (três) 

pendências bancárias, com as seguintes datas de inscrição: 19-7-2016 (Caixa 

Econômica Federal; 28-7-2016 (Banco do Brasil) e 1-8-2016 (Banco do Brasil) – 

p. 81.

Já em relação às negativações excluídas, certificou-se que as 2 

(duas) pendências financeiras registradas em nome do Apelante tiveram a sua 

baixa em 9-7-2014 e 17-5-2016, cuja inclusão se deu em 12-5-2016 – p. 82.

Do exposto, extrai-se que, em 20-1-2016, data em que a Ré 

procedeu à inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, não 

havia nenhum outro registro negativo, tendo em vista que a única restrição 

pretérita àquela em análise foi excluída em 9-7-2014, cerca de 1 (um) ano e meio 

antes (p. 82). As demais negativações, como visto, foram todas registradas 

posteriormente àquela in examine (pp. 81-82).

Destarte, reconhecida a ilicitude da conduta de inserir o nome do 

Autor no rol de maus pagadores e afastada a incidência da Súmula 385 da Corte 

Superior, segundo à qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento", passa-se à análise do nexo de 

causalidade e do dano.

Sobre o dano moral, lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
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Pamplona Filho que:

[...] consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem 
comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que 
o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus 
direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, 
honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(Novo curso de direito civil: responsabilidade civil. 3ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005).

De fato, a inscrição equivocada, por si só, caracteriza o dano moral 

e o abalo de crédito, não podendo ser tido como mero dissabor ou 

aborrecimento.

Na esteira do entendimento doutrinário e jurisprudencial 

contemporâneo, a comprovação da existência de dano moral, sobretudo nessas 

circunstâncias de inscrição indevida em cadastro de inadimplente, independe de 

prova concreta e objetiva, porquanto é presumido, estando ínsito à própria 

ofensa — a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes gera dano moral in re ipsa. (STJ, AgRg no Ag 1222004/SP).

A propósito, haure-se do escólio de Sérgio Cavalieri Filho:

[...] por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano não pode ser 
feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano 
material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir, que a vítima comprove 
a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 
perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 
através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno 
à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 
dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 
Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 
satisfação de ordem pecuniária ao lesado.  Em outras palavras, o dano moral 
existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo 
que, prova a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de 
experiência comum. [...]

(Programa de responsabilidade civil. 9ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 90).
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Ademais, resta indubitável o nexo de causalidade entre o dano 

moral — humilhação e abalo de crédito padecidos pelo Autor — e a falha na 

prestação do serviço pela Ré — inclusão indevida do nome do Postulante nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Assim, imperativa é a imputação à Requerida da responsabilidade 

civil pelos danos morais causados ao Demandante.

No tocante ao quantum indenizatório, é cediço que a legislação em 

vigor não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da reparação devida, 

cabendo a tarefa ao julgador.

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência já assentaram que a 

indenização deve ser fixada em valor suficiente à restauração do 

constrangimento suportado pela vítima e que seja capaz de inibir que a outra 

parte continue praticando atos ilícitos da mesma espécie.

O valor deve, ainda, ser balizado de acordo com o caso concreto, 

em observância especial à extensão do dano e à capacidade econômica das 

partes, a fim de não permitir a ocorrência de enriquecimento indevido daquele 

que vai receber, tampouco o empobrecimento inadequado daquele que 

desembolsará referida quantia.

Finalmente, deve o julgador ater-se aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade.

Sobre a questão leciona 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 evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 
refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 
produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão 
das potencialidades do patrimônio do lesante. 

(Reparação civil por danos morais. 3ª. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. p. 233).
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Também é o entendimento deste Sodalício:

O valor da indenização dos danos morais será, sempre, fixado pelo juiz 
para abrandar o sofrimento anímico ou psíquico da vítima, decorrente da lesão 
ou trauma a ela infligido, com o devido cuidado para não lhe enriquecer sem 
causa, nem servir de estímulo à recidiva do ofensor, tudo devendo ser feito para 
que também represente papel pedagógico e reprimenda indelével a quem 
cometeu o fato danoso. 

(Apelação Cível n. 2007.011164-1, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 
27-11-2009). 

No caso em análise, verifica-se que as informações negativas 

permaneceram de 20-1-2016 até 7-4-2016 (p. 80), data em que foi cumprida a 

antecipação de tutela para determinar a sua exclusão, o que caracteriza mais de 

2 (dois) meses de publicidade indevida da mora, já que inexistente o débito.

O Autor não trouxe aos autos qualquer informação sobre a sua 

capacidade econômico-financeira. Além disso, não comprovou no feito nenhuma 

extensão do abalo moral pela negativação indevida, sendo que o dano por ele 

experimentado quedou-se restrito à hipótese in re ipsa. 

Por outro lado, a Ré é uma joalheria sem filiais e cujo capital social 

é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em função disso e com observância aos critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, exsurge que o montante de R$ 1.000,00 

(mil reais) é capaz de indenizar o Postulante pelos prejuízos sofridos e apto a 

inibir novas irregularidades pela Demandada, até mesmo porquanto o débito 

apontado publicamente decorreu da prática de terceiro fraudador, o que denota o 

diminuto grau de responsabilidade da Ré.

Outrossim, a propósito, sobre o montante arbitrado, incidem juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (20-1-2016) e 

correção monetária a partir do presente julgamento.

Por fim, modificada a sentença, passa-se à análise da necessidade 
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de readequação da verba sucumbencial.

Desde a égide do Código de Processo Civil de 2015, o valor do 

pedido inicial de condenação passou a ser considerado para fins de 

sucumbência:

Art. 292.  O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 
e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 
principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a 
data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 
modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato 
ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais 
pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de 
avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 
pretendido.

Art. 324.  O pedido deve ser determinado.
§1º É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação 

depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Tendo em vista que o pedido formulado na exordial foi de 

condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos 

morais, vê-se que, em relação ao pleito condenatório, remanesce a sucumbência 

majoritária do Autor.

Portanto, tendo em vista que o Autor sagrou-se vencedor no 

tocante à declaração de inexistência de débito e em parte minoritária do pedido 

condenatório, mantém-se a distribuição da sucumbência tal como feito na origem  

– 50% (cinquenta por cento) para cada uma das Partes.

Consoante o art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, do Código de 
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Processo Civil, sopesado o labor desenvolvido pelo Advogado, o fato de o tema 

deslindado neste feito ser amplamente discutido na seara jurídica e, também, o 

tempo de tramitação de 2 (dois) anos, especialmente dada a ausência de 

instrução processual, deve ser mantida a condenação no patamar de R$ 700,00 

(setecentos reais) para cada Causídico, vedada a compensação.

Outrossim, como a sentença e o Recurso se deram já na vigência 

do Código de Processo Civil de 2015, deve incidir a regra do seu art. 85, §11, 

que determina a estipulação de honorários recursais.

Na origem, o Togado fixou ao Advogado do Apelante verba 

honorária de R$ 700,00 (setecentos reais). Observando-se o zelo de seu 

trabalho, o tema debatido em sede recursal e o tempo decorrido entre a vinda do 

feito a esta Corte e o presente julgamento, majora-se o estipêndio ao patrono do 

Apelante em R$ 300,00 (trezentos reais). Assim, os honorários advocatícios do 

Causídico do Recorrente totalizam R$ 1.000,00 (mil reais).

É o quanto basta.

Ante o exposto, por unanimidade, conhece-se do Recurso e dá-se-

lhe provimento em parte para acolher o pedido condenatório de indenização por 

danos morais e fixar a verba indenitária em R$ 1.000,00 (mil reais), a qual deverá 

ser aditada de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 

20-1-2016, e de correção monetária a contar do presente julgamento e modificar 

a distribuição dos ônus de sucumbência e fixar honorários recursais ao Patrono 

do Autor, nos termos do voto.
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