
Apelação Cível n. 0303148-17.2014.8.24.0064, de São José
Relator: Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO 
DECORRENTE DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 
FRAUDE PRATICADA POR  TERCEIRO. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA PARTE RÉ, TÃO SOMENTE NO QUE 
DIZ RESPEITO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA COM IDENTIDADE 
DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. SITUAÇÃO QUE DEVE 
SER CONSIDERADA PARA FINS DE ESTABELECIMENTO 
DO RESPECTIVO QUANTUM COMPENSATÓRIO, DE 
FORMA A NÃO ENSEJAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 
DA PARTE OFENDIDA, EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE 
OUTRA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS 
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE 
ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA 
CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO EX OFFICIO.   
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DA 
SENTENÇA. TERMO INICIAL QUE, NO CASO, DEVE 
CORRESPONDER À DATA DO ACÓRDÃO (SÚMULA 362, 
STJ). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL QUE, 
CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA, DEVE 
CORRESPONDER À DATA DO EVENTO DANOSO. 
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO 
DESTE ACÓRDÃO. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU 
RECURSAL, NA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. 
SÚMULA 326 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.

- Súmula 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano 
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 
não implica em sucumbência recíproca".  

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0303148-17.2014.8.24.0064, da comarca de São José 3ª Vara Cível em que é 
Apelante Claro S/A e Apelado Jorge Henrique de Souza.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Cláudia Lambert de Faria
Relatora
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RELATÓRIO

Por refletir fielmente o contido no presente feito, adoto o relatório da 

sentença de fls. 90/100:

[...] Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 
Indenização por Danos Morais ajuizada por JORGE HENRIQUE DE SOUZA em 
face de EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL.

O autor relatou que seus documentos pessoais foram utilizados por 
estelionatário para celebrar contratos com diversas empresas, conforme relato 
no Boletim de Ocorrência nº 00126-2013-05007 (págs. 30/31).

Arguiu que, em decorrência de referidas contratações, seu nome foi 
inserido de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Asseverou que a demandada não agiu com cautela, porquanto permitiu 
que terceiro se utilizasse de suas informações pessoais para contratar serviços, 
salientando que "a simples conferência dos documentos e de assinatura já 
indicaria a fraude" (pág. 2).

Pleiteou, pois, em sede de antecipação de tutela, a exclusão de seu nome 
dos cadastros restritivos, a inversão do ônus da prova e a concessão do 
benefício da Justiça Gratuita. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência 
do débito e pela condenação da ré à reparação pelos danos extrapatrimoniais 
experimentados (págs. 1/22).

Valorou a causa e juntou documentos (págs. 23/31).
Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira alegada na 

exordial, o requerente acostou aos autos documentos que demonstraram a 
incapacidade de arcar com as custas do processo e ensejaram a concessão da 
benesse da gratuidade (pág. 45).

O pedido antecipatório restou deferido por meio da decisão de págs. 
41/45, que também determinou a inversão do ônus da prova.

Regularmente citada (pág. 47), a ré apresentou resposta na forma de 
contestação (fls. 48/66), aduzindo, em síntese, que não estão presentes os 
requisitos necessários à procedência do pedido indenizatório, uma vez que não 
restaram comprovados os danos extrapatrimoniais alegados.

Afirmou que os débitos que "originaram a inscrição do nome do Autor no 
rol de inadimplentes são decorrentes de ligações originadas do TERMINAL (48)

9998-0053, por período em que o terminal contratado junto à CLARO S.A. 
estava ativo e sob a titularidade do Autor" (págs. 48/49).

Asseverou que "a Embratel não possui cadastro próprio dos Assinantes 
de linhas telefônicas fixas, justamente por não integrar a cadeia de fornecimento

de terminais telefônicos. Diante desta realidade, fica totalmente 
impossibilitada de conferir os dados informados para viabilizar a prestação dos 
seus serviços. Qualquer informação sobre a instalação da linha e sobre o 
cadastro do assinante advém, EXCLUSIVAMENTE, da Operadora Local, a qual 
possui restrita e integral responsabilidade sobre a eficiência e segurança do 
serviço de contratação de terminais" (pág. 53).
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Alegou, ainda, a culpa exclusiva de terceiro no caso de comprovação de 
fraude, sustentando que "constou cadastro do autor no sistema da Claro, que 
por sua vez, repassou os dados do usuário à operadora de longa distância, 
nesse caso a Embratel, como se por ele houvesse sido perpetrado. Se houve o 
cometimento de algum ato ilícito, este foi por parte de terceiro, em detrimento, 
inclusive, da própria Ré, que se vê vitimada nesta espécie de situação, 
porquanto precise arcar com o resultado da má-fé alheia" (pág. 56).

Arguiu, por fim, a existência de inscrições anteriores em nome do autor 
nos cadastros negativos de crédito que impedem a caracterização do dano 
alegado.

Pelas razões expostas, requereu a improcedência dos pedidos formulados 
na peça vestibular.

Em réplica, a parte autora rechaçou as alegações formuladas em 
contestação e reiterou os termos da inicial (págs. 82/89). [...] 

Acresço a ele que, após, sobreveio sentença (fls. 90/100), que 

julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...] ANTE O EXPOSTO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo 
Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JORGE HENRIQUE 
DE SOUZA em face de EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 
S/A - EMBRATEL. para:

a) DECLARAR inexistente o débito inscrito no Serasa por ordem da ré 
(pág. 31).

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), a título de danos morais. O quantum deverá ser corrigido 
monetariamente a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de mora 
de 1% a.m. desde o evento danoso: 28/02/2014 (pág. 31).

c) CONFIRMAR de maneira definitiva a exclusão do nome do autor dos 
cadastros do órgão de proteção de crédito, conforme antecipação de tutela 
concedida nos autos (págs. 41/45).

d) CONDENAR a ré ao pagamento das despesas processuais e 
honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 
Código de Processo Civil. [...]

Irresignada, a empresa Claro S/A, incorporadora da ré 

(EMBRATEL), interpôs recurso de apelação (fls. 104/113), postulando, tão 

somente, a minoração dos danos morais, bem como a condenação do apelado 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob os seguintes 

argumentos: a) a condenação foi fixada em valor exorbitante, tendo em vista a 
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ausência de comprovação da extensão dos danos e a jurisprudência em casos 

semelhantes; b) o valor da reparação deve ser fixado moderadamente pelo juiz a 

fim de evitar enriquecimento ilícito da vítima. Ainda, requereu a retificação do 

polo passivo, passando a constar como parte ré.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 119/128.

Na sequência, os autos vieram conclusos para julgamento.
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VOTO

Inicialmente, diante da entrada em vigor, a partir de 18-03-2016, do 

Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16-03-2015), faz-se necessário 

definir se a novel legislação será aplicável ao presente recurso. 

Com relação aos requisitos de admissibilidade recursal, consoante 

Enunciado administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça (aprovado em 

sessão do Pleno do dia 16-03-16), aquela Corte decidiu que "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC".

No caso em apreço, a sentença recorrida foi proferida após a 

entrada em vigor do novo CPC, portanto, devem ser observados os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista. E, compulsando os autos, vê-se que 

estes foram preenchidos, razão pela qual o apelo merece ser conhecido. 

Por seu turno, a análise do pleito recursal também deve obedecer 

aos dispositivos desse novo Codex. 

De início, cumpre consignar que, diante da ausência de insurgência 

nas razões recursais quanto ao reconhecimento do dano moral e da 

responsabilidade da ré pela sua ocorrência, é incontroverso o dever desta 

indenizar o autor/apelado, pela inscrição indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes (SERASA EXPERIAN). 

Portanto, tem-se que a presente controvérsia se limita à 

possibilidade de minoração do dano moral fixado na decisão combatida, no valor 

de R$ 20.000,00, em favor do requerente/recorrido. 

Pois bem. 

Como é sabido, o objetivo da indenização por dano moral não é só 

reconfortar o ofendido, mas também punir ofensor. Portanto, o julgador deve fixá-

lo de acordo com o seu arbítrio motivado, respeitando os critérios da 
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proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não causar o enriquecimento ilícito 

da parte beneficiada e nem levar a bancarrota o ofensor. 

Nesse passo, cita-se a lição do Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais 
circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção 
individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do 
sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa 
concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes 
envolvidas. (...)

Outro critério bastante utilizado na prática judicial é a valorização do bem 
ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, 
liberdade, honra), consistindo em fixar as indenizações por danos 
extrapatrimoniais em conformidade com os precedentes que apreciaram casos 
semelhantes. (...)

A vantagem desse método é a preservação da igualdade e da coerência 
nos julgamentos pelo juiz ou tribunal, assegurando isonomia, porque demandas 
semelhantes recebem decisões similares, e coerência, pois as sentenças 
variam na medida em que os casos se diferenciam.

Outra vantagem desse critério é permitir a valorização do interesse 
jurídico lesado (v.g. direito de personalidade atacado), ensejando que a 
reparação do dano extrapatrimonial guarde uma razoável relação de 
conformidade com o bem jurídico efetivamente ofendido. (in O arbitramento da 
indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ. Revista Justiça e 
Cidadania. Edição n. 188. p. 15-16).

Continua o Ministro, mais a frente, destacando que o arbitramento 

deve se dar em duas fases:

[...] Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da indenização, 
considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os 
precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (técnica do grupo de casos). 
Assegura-se, com isso, uma razoável igualdade de tratamento para casos 
semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente 
na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, 
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas 
circunstâncias. Partindo-se da indenização básica, esse valor deve ser elevado 
ou reduzido de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do 
fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição 
econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. 

Chega-se, desse modo, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens 
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dos dois critérios estarão presentes. Alcança-se, de um lado, uma razoável 
correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, 
enquanto, de outro lado, obtém-se um montante correspondente às 
circunstâncias do caso. Finalmente, a decisão judicial apresenta a devida 
fundamentação acerca da forma como arbitrou o valor da indenização pelos 
danos extrapatrimoniais. [...] (in O arbitramento da indenização por dano moral 
e a jurisprudência do STJ. Revista Justiça e Cidadania. Edição n. 188. p. 17).

Com a utilização desse método bifásico, procede-se a um 

arbitramento efetivamente equitativo, respeitando-se as circunstâncias e as 

peculiaridades de cada caso concreto.

Na espécie, levando-se em consideração as peculiaridades do caso 

sub judice e observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como por já haver outra condenação em processo distinto 

(0303142-10.2014.8.24.0064), em que a recorrente foi condenada a pagar, a 

título de danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (que, atualizada, ensejou o 

pagamento de R$ 29.260,97 - fl. 190 dos referidos autos) em favor do autor em 

razão de inscrição indevida anterior oriunda do mesmo fundamento fático, revela-

se razoável a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00, com a 

incidência de correção monetária a partir da data do presente arbitramento, de 

acordo com a Súmula n. 362 do STJ e os juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da data do evento danoso (28/02/2014 – fl. 31), conforme determina o art. 398, 

do Código Civil e a Súmula n. 54 do STJ. 

É o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. - 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.(1) CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 
TERCEIRO FRAUDADOR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESÁRIA. 
ABALO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. [...] (2) QUANTUM. 
EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA. FIXAÇÃO COM VISTAS A EVITAR 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MINORAÇÃO - A compensação por danos 
morais deve considerar, além da extensão do dano, o grau da culpa do ofensor 
e suas condições econômico-financeiras, os fins pedagógico, inibitório e 
reparador da verba, a fim de que reste proporcional. Assim, deve o arbitramento 
do quantum indenizatório fundar-se sempre no critério de razoabilidade, 
tendente a reconhecer e condenar o réu a pagar valor que não importe 
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enriquecimento indevido para aquele que suporta o dano, mas uma efetiva 
compensação de caráter moral e uma séria reprimenda ao ofensor, 
desestimulando a reincidência. Minoração que se impõe, nos parâmetros desse 
Órgão Fracionário, a fim de evitar enriquecimento do ofendido, diante da 
existência de outra demanda aforada com identidade de pedido e de causa de 
pedir. [...] SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível n. 2013.007895-5, da Capital, rel. 
Des. Henry Petry Junior, j. 1.8.2013 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTO DE 
DÍVIDA ORIUNDA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM NOME DO 
DEMANDANTE. NEGLIGÊNCIA INDENIZÁVEL DA RÉ CARACTERIZADA. 
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.   A indicação 
indevida do nome do suposto devedor aos órgãos de proteção ao crédito é 
geradora de danos morais, compreendidos de forma presumida. A conduta se 
mostra ainda mais grave quando a inscrição for levada a efeito com base em 
relação jurídica inexistente ou praticada por terceiro de má-fé, portando falsa 
documentação em nome de outrem.   Os danos morais, em casos como o 
presente, cuja inscrição do nome do autor se dá de maneira indevida e por 
dívida inexistente, são presumíveis, pois limita sobremaneira o exercício dos 
atos da vida civil-econômica, causando, sem dúvidas, abalo moral passível de 
indenização.    APELO DO BANCO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR. 
PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, DA 
VERBA COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CONSIDERAÇÃO DE OUTRA DEMANDA DE IGUAL CUNHO 
INDENIZATÓRIO, SOB O MESMO FUNDAMENTO FÁTICO, EM NOME DO 
AUTOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE 
COMPENSAÇÃO DO DANO TÃO SOMENTE NA MEDIDA 
RECONFORTANTE. APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBA 
COMPENSATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. RECURSO DE 
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO.    Os critérios de fixação da reparação por 
dano moral, por serem bastante subjetivos e subordinados às peculiaridades de 
cada caso concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 
ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, sem que 
exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo econômico ao 
ofensor ou permita o enriquecimento sem causa do ofendido.    Na fixação do 
quantum compensatório há de se considerar, ainda, a existência de ações 
indenizatórias diversas, oriundas da mesma fraude, que geram ganhos ao 
ofendido, devendo ser sopesadas em conjunto para fixar-se o valor máximo 
arbitrado, a fim de não permitir enriquecimento indevido com a concessão de 
valores que superem a mera compensação pelo dissabor suportado.    JUROS 
DE MORA. FIXAÇÃO DA DATA DO EVENTO DANOSO CONSOANTE 
REITERADAS DECISÕES DESTA CÂMARA NO SENTIDO DE APLICAR O 
ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
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APELO ADESIVO PROVIDO NESTE PONTO.   A teor do entendimento 
reiteradamente adotado nesta Câmara, ressalvado posicionamento diverso 
deste Magistrado, aplicam-se os juros de mora a partir da data do evento 
danoso, conforme Enunciado 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.035025-6, de Porto União, rel. Des. Jairo 
Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 05-07-2012 - grifei).

E, também, deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE DÍVIDA 
REALIZADA POR TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.   RECURSO 
DA REQUERIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA. 
EQUIPARAÇÃO DA VÍTIMA DO EVENTO DANOSO A CONSUMIDOR. 
EXEGESE DO ARTIGO 17 DO REFERIDO DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PORQUANTO TERIA DILIGENCIADO 
NO SENTIDO DE EVITAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. INSUBSISTÊNCIA. 
DÉBITO ENSEJADOR DA NEGATIVAÇÃO CONTRAÍDO POR TERCEIRO 
FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA 
REQUERIDA QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA 
CONCESSÃO DE CRÉDITO. FLAGRANTE DIVERGÊNCIA ENTRE AS 
ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO CRÉDITO E 
A ASSINATURA CONSTANTE NOS DOCUMENTOS DA AUTORA. 
APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ILICITUDE 
DA INSCRIÇÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). SITUAÇÃO 
QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 
ANTERIORES CUJOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM SER 
ORIUNDAS DO MESMO FATO SUBJACENTE À PRESENTE DEMANDA. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RELATIVIZADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. INSURGÊNCIA DA 
REQUERIDA VISANDO A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 
FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU.   
RECURSO ADESIVO DA AUTORA, POR SUA VEZ POSTULANDO A 
MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 
QUE ALIADAS AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA 
RAZOABILIDADE AUTORIZAM A MINORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TRÊS AÇÕES QUE DISCUTEM 
INSCRIÇÕES INDEVIDAS ORIUNDAS DO MESMO FATO. DEMANDAS 
JULGADAS PROCEDENTES. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 10.000,00 
(DEZ MIL REAIS).    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE 
MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O 
VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
PRESTADOS COM EFICIÊNCIA E PRESTEZA PELO PATRONO DA AUTORA. 
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% (VINTE POR 
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CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. EXEGESE 
DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 20, § 3º E ALÍNEAS, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.    PREQUESTIONAMENTO. 
DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES QUANDO 
RESOLVIDO O LITÍGIO.    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 
PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.081067-3, de Camboriú, rel. Des. Denise 
Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 25-03-2014 - grifei).

Destaca-se que, a partir da publicação da presente decisão, deve 

ser observada somente a Taxa Selic, que compreende os juros de mora e a 

atualização monetária, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

(AgRg no AREsp 196.158/CE e Súmula 362). 

No que se refere à sucumbência, considerando que a presente 

decisão apenas reduziu a quantia fixada a título de danos morais, aplica-se, no 

caso, a súmula 326, do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em 

sucumbência recíproca", razão pela qual não haverá alteração do ônus 

sucumbencial.

Por fim, o autor, em suas contrarrazões, postula a fixação de 

honorários recursais, porém estes são indevidos uma vez que o recurso da ré 

restou provido para reduzir o valor dos danos morais. Outrossim, não é possível 

arbitrá-lo em favor do procurador da demandada, porque resta mantida sua 

sucumbência estabelecida em primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe 

parcial provimento apenas para minorar o quantum relativo à indenização por 

danos morais para R$ 1.000,00, com a aplicação dos consectários legais 

expostos acima.
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