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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 
PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 
INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO LEVANTADA ANTES DO 
AJUIZAMENTO DA LIDE. SENTENÇA QUE RECONHECEU 
A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA 
EMPRESA DEMANDANTE NO TOCANTE À DECLARAÇÃO 
DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E JULGOU PROCEDENTE 
O PLEITO DE REPARAÇÃO POR ABALO 
EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DA AUTORA. 1. 
TENCIONADO O RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE 
AGIR. PRETENSÃO ACOLHIDA. BAIXA ESPONTÂNEA DO 
PROTESTO QUE NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO 
DO PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA QUE 
DEVE SER MAJORADA DE R$5.000,00 PARA R$15.000,00 
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVA REDISTRIBUIÇÃO. 4. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0306999-94.2017.8.24.0020, da Comarca de Criciúma (1ª Vara Cível), em que é 
apelante MFD Construtora Eireli ME. e apelada Votorantim Cimentos S.A.:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
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conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de: a) cassar a sentença que 
extinguiu o feito sem resolução do mérito no tocante ao pedido de declaração de 
inexistência de débito e julgá-lo procedente; b) majorar o quantum indenizatório 
fixado a título de indenização por danos morais de R$5.000,00 para R$15.000,00 
e; c) redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação. Custas 
legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido por este Relator e 
dele participaram os Desembargadores André Carvalho e Jorge Luis Costa 
Beber.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

[assinado digitalmente]

Desembargador Raulino Jacó Brüning
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Adoto o relatório da r. sentença de fls. 59/63, da lavra do 

Magistrado Sérgio Renato Domingos, por refletir fielmente o contido no presente 

feito, in verbis:

MFD Construtora Eireli - ME, devidamente qualificada, ingressou com 
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação por Danos Morais 
em face de Votorantim Cimentos S/A, também já qualificada, ao argumento 
de que foi surpreendida por diversas negativas de crédito, embora estivesse 
com suas contas "em dia". Aduziu que os fatos ocorridos se deram em razão de 
um protesto indevido de uma duplicata emitida em duplicidade pela ré. Alegou 
que houve a emissão de duas duplicatas, com dois minutos de diferença entre 
elas, sendo que a primeira foi aceita pela autora e devidamente quitada. A 
segunda duplicata, por ter sido emitida sem o negócio jurídico subjacente, não 
foi aceita pela autora, mas, ainda assim, gerou a negativação do nome da 
autora no cadastro de inadimplentes. Asseverou que ao perceber que seu nome 
estava no cadastro de inadimplentes, entrou em contato com a ré, a qual 
reconheceu o equívoco e procedeu a retirada do nome da autora do SERASA. 
Todavia, o dano já estava causado, visto que a autora teve seu crédito negado 
por diversas vezes nesse período. Assim, requereu a declaração da inexistência 
de débito e a condenação em danos morais, além da condenação em ônus 
sucumbenciais.

Valorou a causa e juntou documentos (fls. 17/23).
Devidamente citada (fl. 26), a ré apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a ausência do interesse de agir em relação à declaração de 
inexistência do débito, visto que a negativação já foi baixada e o débito já está 
extinto. No mérito, aduziu que por falha no seu sistema interno emitiu dois 
títulos do mesmo negócio e como um deles não foi quitado pela autora ocorreu 
o protesto do título. Todavia, logo que verificado o equivoco foi dado baixa no 
débito e, consequentemente, no protesto do título. Asseverou que a autora, 
após ser notificada acerca do protesto, antes mesmo da negativação, poderia 
ter entrado em contato com a ré para solucionar o problema extrajudicialmente, 
como de fato foi solucionado assim que informada do equivoco. Caso a autora 
tivesse informado a ré no prazo de purgação da mora, após notificação do 
Tabelionato, a negativação sequer teria ocorrido. Todavia, a autora preferiu 
quedar-se inerte, aguardando a negativação para, após o ocorrido, pleitear 
indenização na esfera judicial. Ademais, a inscrição durou menos de um mês 
(04/05/2017 a 25/05/2017), sendo que o ajuizamento da ação ocorreu após a 
baixa da inscrição. Pleiteou o reconhecimento da falta de interesse de agir; a 
improcedência dos pedidos e a inversão dos ônus sucumbenciais. 
Sucessivamente, requereu a mitigação do quantum indenizatório.

Juntou documentos (fls. 38/50).
Houve réplica.

Acresço que o Juiz da Comarca julgou extinto o processo sem 

resolução do mérito no tocante ao pedido de declaração de inexistência de 
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débito, porquanto, no seu entender "no caso em questão, a ré efetuou o 

cancelamento da cobrança da dívida, inclusive com a baixa da inscrição no 

cadastro de inadimplentes. Assim, verifica-se a falta de interesse de agir da 

autora em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, pois a 

própria autora informa que já foi cancelada a cobrança da dívida, inclusive com a 

baixa da inscrição no cadastro de inadimplentes" (fl. 61) e, procedente o pleito de 

indenização por danos morais. Segue parte dispositiva da decisão:

Outrossim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de danos 
morais formulado por MFD Construtora Eireli - ME em face de Votorantim 
Cimentos S/A para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos 
morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido desde 
o arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora desde o 
ato ilícito (24/05/2017), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 
Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 
pagamento das custas e dos honorários advocatícios (50% para cada parte), 
estes devidamente atualizados, fixados em 10% (dez por cento) do valor da 
condenação, em razão da desnecessidade de instrução processual, nos termos 
do art. 85, §2º do CPC.

P.R.I.

Inconformada, MFD Construtora Eireli ME. apela, sustentando que: 

a) não basta para a autora o levantamento do protesto, isso porque tal ato em 

nada assegura a sua credibilidade frente a terceiros; b) é fato que a negativação 

havida, ainda que baixada, influencia a imagem da demandante no meio 

comercial; c) "os sistemas de proteção ao crédito guardam consigo espécies de 

rankings, nos quais os consumidores são avaliados com base em seu histórico, 

de modo a serem tidos como bons ou maus pagadores" (fl. 71); d) dessa forma, 

é salutar para a empresa a existência de declaração expressa acerca de que o 

apontamento foi indevido. Por todo o exposado, requer seja julgado procedente o 

pedido de declaração de inexistência de débito. No mais, requer a majoração do 

quantum indenizatório. Argumenta, para tanto que "embora a autora tenha 

permanecido com a restrição em seu crédito por pouco mais de 20 dias, não há 

como considerar esse período como algo irrisório, haja vista que, diferentemente 

do que tende a ocorrer com o consumidor comum – pessoa física – no caso em 
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tela trata-se de pessoa jurídica, que realiza compras diariamente" (fl. 74) (fls. 

68/75).

Contrarrazões às fls. 80/86, pugnando pela manutenção da 

sentença.

VOTO

1. Da admissibilidade 

Por intermédio do Sistema de Automação da Justiça – SAJ, verifica-

se que o recurso é tempestivo. 

Ademais, está munido de preparo (fl. 76). 

2. Do recurso

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre enfatizar que a causa 

de pedir deduzida pela empresa demandante na petição inicial diz respeito ao 

protesto de dívida inexistente e à inscrição indevida no rol de inadimplentes. 

Em que pese o apontamento negativo tenha sido levantado antes 

mesmo do ajuizamento da presente demanda, defende que o débito deve ser  

declarado inexistente, pois acaso o registro da inscrição perdure em seu histórico 

terá sua imagem maculada no meio comercial. 

Ademais, pretende seja majorado o importe indenitário, afirmando, 

para tanto, que a despeito da restrição creditícia ter perdurado por apenas 21 

dias, deve ser considerada, para o arbitramento, a capacidade econômica das 

partes e, sobretudo, o fato de que realiza transações comerciais diariamente.  

Da declaração de inexistência de débito

Pugna a autora pela reforma da sentença que reconheceu a 

ausência de interesse de agir no tocante ao pedido de declaração de inexistência 

de débito. 
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Alega, para tanto que, em que pese a restrição tenha sido 

levantada, o registro da existência de dívida causa prejuízos à sua imagem no 

meio comercial, sobretudo em razão da existência de rankings para a obtenção 

de crédito. 

Com razão. Explica-se. 

Da análise da exordial observa-se que a autora afirmou que, 

quando da propositura da ação, o protesto já havia sido baixado pela apelante. 

No entanto, formulou pedido de declaração de inexistência de débito, haja vista 

que o protesto fora originado de título sem o devido aceite. 

O Magistrado entendeu que a demandante carecia de interesse 

neste tocante, isso porque o apontamento já havia sido cancelado. 

Acerca do interesse de agir, ensina a doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo 
para alcançar a tutela pretendida de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, 
e, ainda quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do 
ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 
sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo adimplemento da prestação 
e resistência do réu à pretensão do autor) (in Código de Processo Civil 
comentado e legislação extravagante. 12. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 607).

Cumpre enfatizar que o levantamento do protesto não conduz à 

conclusão lógica de que o débito nele representado inexiste, já que o credor 

pode se valer de outros meios de cobrança. Outrossim, uma vez evidenciado o 

ato ilícito, consubstanciado no protesto e inscrição irregulares, entende-se que 

subsiste o dever de declarar inexistente a dívida. 

Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu este Sodalício: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE 
CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROTESTO 
QUE FOI LEVANTADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA 
JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À POSTULAÇÃO DE SUSTAÇÃO DO 
PROTESTO. PROEMIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. BAIXA 
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ESPONTÂNEA DO PROTESTO QUE, TODAVIA, NÃO ACARRETA A PERDA 
DE OBJETO DO PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 
INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOMENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO 
COMINATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. MÉRITO. 
PROTESTO DE DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA. CONFISSÃO PELA PRÓPRIA 
APELANTE. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. TESE DE QUE INCUMBIA À 
APELADA PROMOVER O CANCELAMENTO DO PROTESTO. 
INSUBSISTÊNCIA. APONTAMENTO IRREGULAR. PRETENDIDA 
RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TERIA 
EFETUADO O PROTESTO EQUIVOCADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.  APELO DA AUTORA.  PRETENDIDA 
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR 
ARBITRADO NA ORIGEM QUE ATENDEU AOS PRIMADOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA 
DEMANDADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 
DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 
0000792-79.2011.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 
14-5-2018, grifo acrescido). 

Logo, dá-se provimento ao recurso neste tocante, a fim de cassar a 

sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e declarar inexistente o 

débito que ensejou o apontamento negativo. 

Do quantum indenizatório 

Requer, ainda, a apelante a majoração do importe indenitário fixado 

a título de reparação pela restrição creditícia. 

Novamente, com razão. 

Bem se sabe que a fixação do valor dos danos morais deve 

observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a 

indenização não seja meramente simbólica, ou, por outro lado, excessiva.

Imperioso que seu arbitramento seja composto levando-se em 

consideração a ideia de compensação à vítima pelos danos morais, sem importar 

em enriquecimento, e, simultaneamente, penalização civil ao ofensor, sem lhe 

ocasionar empobrecimento.

Sérgio Cavalieri Filho pontua:

A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e 
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consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja 
razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos 
motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com 
os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o 
juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia, que de acordo com seu 
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras 
circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. 
Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 116)

     

Assim, entre outros critérios, ao estabelecer o montante 

indenizatório, o julgador deve considerar a extensão do dano, a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento vivenciado e a 

capacidade econômica das partes.

Ademais, deve-se atentar à dupla finalidade da condenação: 

ressarcir o lesado e evitar que o causador do dano reincida na prática do ato 

danoso. Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa leciona: "há um duplo sentido na 

indenização por dano moral: ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o 

cunho educativo, didático ou pedagógico que essas indenizações apresentam 

para a sociedade" (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. p. 285).

Em suma, o valor da indenização possui um viés pedagógico, 

punitivo, sancionador. Cabe ao Judiciário reprimir eficazmente a violação aos 

direitos da personalidade. Nesse campo, uma indenização em valor baixo 

beneficiará o ofensor, que não se preocupará em "corrigir" o seu erro, porquanto 

a mudança de comportamento será mais "cara" do que a certeza da pequena 

condenação nas decisões judiciais.

Nesse panorama, "a indenização punitiva do dano moral surge 

como reflexo da mudança de paradigma da responsabilidade civil e atende a dois 

objetivos bem definidos: a prevenção (através da dissuasão) e a punição (no 

sentido da redistribuição)" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 106).

No caso, para o arbitramento da verba indenizatória, primordial 
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sopesar também os seguintes aspectos:

a) econômicos: a ré é empresa de grande porte, constituída sob a 

forma de sociedade anônima, a autora, por sua vez, é micro empresa de 

responsabilidade limitada; 

b) sociais: é notório o volume crescente de demandas semelhantes 

à presente, ajuizadas em razão de cobranças e inscrições indevidas em cadastro 

de proteção ao crédito;

c) temporais: a restrição creditícia perdurou por 21 dias e foi 

levantada antes do ajuizamento da lide;  

d) reprovabilidade da conduta: a conduta ora analisada é atribuível 

a negligência e grave falha na prestação de serviços por parte da demandada e 

comprometeu seriamente o crédito do demandante e sua imagem no meio 

comercial. Mister esclarecer que apesar do diminuto lapso temporal a empresa 

apelante realiza negociações comerciais diariamente e o apontamento negativo 

obsta a obtenção de crédito, aquisição de mercadorias e emissão de notas 

fiscais. 

Assim, tendo em vista as particularidades da situação litigiosa, os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter 

compensatório e pedagógico do dano moral, entende-se que o importe deve ser 

majorado de R$5.000,00 para R$15.000,00.

Dos ônus sucumbenciais

Com a reforma do decisum, impõe-se a redistribuição dos ônus 

sucumbenciais, devendo a ré arcar com a totalidade das custas processuais e 

dos honorários advocatícios.

Os parâmetros para a fixação da verba honorária devem estar de 

acordo com o disposto no artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil 

(equivalente ao artigo 20, § 3º, da lei revogada), in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor.
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[...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar da prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.

Fazendo-se a subsunção da norma ao caso em exame, verifica-se 

que o advogado da autora desempenhou adequadamente seu mister, dedicando-

se à persecução dos direitos do seu cliente. A lide, no entanto, não é de alta 

complexidade, sendo, inclusive, recorrente no foro e não demandou dilação 

probatória. Assim, considerando-se os critérios supramencionados e o trabalho 

desenvolvido pelo causídico, faz-se razoável fixar os honorários em 15% sobre o 

valor atualizado da condenação, patamar que remunera dignamente o 

profissional.

3. Dos honorários recursais

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

para o arbitramento de honorários advocatícios recursais, imprescindível o 

preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:   

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em 
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o 
ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da  
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente  
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de  18  de março de 
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais  recursais, na 
forma do art. 85, § 11, do novo CPC";

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo 
Relator, monocraticamente,  ou  pelo  órgão  colegiado  competente;  

3. a  verba honorária  sucumbencial  deve  ser devida desde a origem no 
feito em que  interposto  o  recurso; 

4. não  haverá majoração de honorários no julgamento  de agravo interno 
e de embargos de declaração oferecidos pela  parte  que teve seu recurso não 
conhecido integralmente ou não provido; 

5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º 
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 

6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do  advogado  do  
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recorrido  no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da 
verba (STJ, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 
n.  1357561/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 
em 4-4-2017, DJe 19-4-2017).

Logo, deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, porquanto 

não preenchidos os pressupostos citados. 

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e 

dar-lhe provimento, a fim de: a) cassar a sentença que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito no tocante ao pedido de declaração de inexistência de 

débito e julgá-lo procedente; b) majorar o quantum indenizatório fixado a título de 

indenização por danos morais de R$5.000,00 para R$15.000,00 e; c) redistribuir 

os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação. 
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