
Apelação Cível n. 0310284-90.2016.8.24.0033, de Itajaí
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO 
DA REQUERENTE. PLEITO DE AUMENTO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. VALOR READEQUADO. 
OBSERVÂNCIA TANTO AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, QUANTO 
AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTE 
ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA 
VERBA HONORÁRIA. PATAMAR ESTABELECIDO QUE SE 
AFIGURA ADEQUADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS 
RECURSAIS. FIXAÇÃO. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO 
CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0310284-90.2016.8.24.0033, da comarca de Itajaí 2ª Vara Cível em que é 
Apelante Diandra de Souza e Apelado Banco do Brasil S/A.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do Recurso e dar-lhe parcial provimento. Custas Legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joel Dias Figueira Júnior. 

Florianópolis, 21 de maio de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da decisão recorrida (fls. 109/114), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"[...] 
DIANDRA DE SOUZA ajuizou "Ação declaratória de negativa de débito 

com pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais" contra o 
BANCO DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, aduzindo, em 
síntese, que: a) para sua surpresa ao tentar realizar um empréstimo bancário 
descobriu que seu nome foi inscrito no rol de maus pagadores, em razão de 
débitos com a parte ré; b) por conta disso, o pedido de empréstimo foi rejeitado; 
c) não assinou qualquer contrato com o réu; d) descobriu que a inscrição tem 
origem em um contrato, no qual o banco afirma que foi rubricado pela autora; e) 
muito embora tenha tentado resolver o impasse extrajudicialmente, não obteve 
êxito.

Assim, sustenta ser a anotação restritiva indevida e que tal situação lhe 
causou profundo abalo moral.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que seja excluído seu 
nome da lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, 
a declaração de que os débitos cobrados são indevidos, com a baixa definitiva 
da inscrição, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de 
indenização por danos morais.

Com a inicial vieram os documentos de pp. 14/23 e 29/31.
Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, inclusive a inversão do 

ônus da prova (pp. 32/35).
Citada (p. 42), a parte ré ofertou contestação. Nela, aduziu, em síntese, 

que: a) não praticou nenhum ato ilícito; b) que a autora não comprovou a 
negativação do seu nome nos cadastros restritivos, bem como o suposto abalo 
moral sofrido. Em caso de procedência dos pedidos iniciais, requereu que o 
dano moral seja fixado em valor razoável. Impugnou o pedido de inversão do 
ônus da Prova.

Réplica às pp. 104/108. [...]"

Em seguida, sobreveio a sentença.

Da Sentença

A Juíza de Direito, Dra. ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, 

compôs a lide, nos seguintes termos:

"[...] 
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE com resolução de mérito, o pedido formulado por DIANDRA DE 
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SOUZA na presente "Ação declaratória de negativa de débito com pedido de 
tutela antecipada e condenação em danos morais" ajuizada contra o BANCO 
DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A e, em consequência:

A) declaro inexistente o débito noticiado na inicial, relacionado ao contrato 
n.º 1284846, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela deferida às pp. 
32/35, para excluir definitivamente o nome da autora dos bancos de dados de 
órgãos de proteção ao crédito pelo débito noticiado na inicial;

B) Condenar a parte ré a pagar à parte autora indenização por danos 
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado 
monetariamente desde hoje até a data do efetivo pagamento (INPC) e com 
juros de mora desde o evento danoso, in casu, a data da inscrição negativa, 
consoante determina a Súmula 54 do STJ;

C) Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da condenação, considerando a baixa complexidade da causa, o 
trabalho desenvolvido pelo causídico e o tempo despendido para o deslinde do 
feito (demanda proposta em 2016). [...]" (fls. 113/114).

Do Recurso da Requerente

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, DIANDRA DE 

SOUZA, interpôs recurso de Apelação (fls. 116/123), requerendo a reforma da 

decisão recorrida com o fito de majorar tanto o quantum indenizatório, quanto os 

honorários de sucumbência, estes no patamar de 20% do valor da condenação, 

com base no art. 85, § 1º, do CPC/2015.

Das Contrarrazões

Após, a parte Apelada apresentou contrarrazões (fls. 142/145), 

refutando os argumentos expostos no Apelo, pugnando o seu desprovimento, 

com a manutenção da sentença.

Vieram conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade

Conhece-se do Recurso, uma vez que presentes os pressupostos 

legais de admissibilidade.

II – Da Aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor

Assevera-se, antes de adentrar propriamente no mérito, que o 

cenário em tela tem cunho de natureza consumerista, dada a hipossuficiência e 

vulnerabilidade apresentada pela parte Requerente, assim como a atividade 

comercial desempenhada pela Requerida, as quais se enquadram 

respectivamente nos conceitos de Consumidora e Fornecedora, à luz das regras 

dispostas no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, ex vi:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

E:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

[...]
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Desta feita, aplica-se o referido Códex à hipótese.

III – Do Julgamento

De saída, adverte-se ser ilegítimo o débito que ensejou o 

apontamento sub judice (fls. 22/23) e, via de consequência, ilícita a conduta da 

parte Ré.

Em sequência, frise-se que a matéria devolvida circunda, 

inicialmente, a análise do pedido de majoração do quantum compensatório 

definido na origem.
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Nesse contexto, assevera-se que não há parâmetros legais para 

arbitrar-se o valor da indenização. Por consequência, não tendo base financeira 

ou econômica própria e objetiva, a verba destinada à reparação de dano moral 

deve ser definida pelo órgão julgador levando em consideração primordialmente 

às minúcias do caso concreto.

Ademais, tal arbitramento deve ser mensurado com moderação, em 

respeito aos princípios da adequação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, em consideração não só às condições sociais e econômicas 

das partes, como também ao grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, 

de forma que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha 

de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento 

injustificado para o lesado.

A respeito, REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA leciona:

Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral 
são a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante. Inserem-se nesse 
contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, 
como análise do grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado 
no evento danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao 
proveito obtido como ilícito. [...] Em suma, a reparação do dano moral deve ter 
em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, 
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a "inibir 
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da 
sociedade", traduzindo-se em "montante que represente advertência ao lesante 
e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento 
lesivo" (Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 841/842).

E ainda, outro não é o entendimento perfilhado por este Tribunal de 

Justiça:

[...] "O arbitramento do dano moral é apurado pelo juiz, que o fixará 
consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto 
e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a 
da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que 
seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe. (AC Cível 
98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino)'." (AC n. 2009.039135-5, rel. Des. Cid 
Goulart, j. em 25.10.2011).(Apelação n. 0002281-62.2012.8.24.0163, de 
Capivari de Baixo, rel. Des. GERSON CHEREM II, j. 30/06/2016).

Diante disso, tem-se que a compensação material não se presta 
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como instrumento para o enriquecimento ilegítimo daquele que a recebe, porém, 

deverá ser suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o 

ofensor não reitere a prática danosa.

Sob tal panorama, conclui-se que tal conduta merece ser 

indenizada, porquanto, além de ilícita, foi abusiva, causando a Consumidora, 

indiscutivelmente, o abalo de crédito que alega ter sofrido, e que, em tais casos, 

inclusive, não necessita de comprovação (dano in re ipsa).

Todavia, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na 

sentença, considerando o montante atualizado, encontra-se desarrazoado a uma 

justa compensação, de maneira que a pretensão a sua majoração merece 

prosperar.

Assim, em atenção aos critérios indicados alhures e diante da 

moldura fática delineada nos autos, amplia-se o quantum compensatório 

definido na origem ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que 

melhor reflete os padrões médios definidos por esta Câmara em situações 

análogas, máxime quando atualizados seus cálculos com os respectivos 

consectários legais que repercutem sobre o valor (correção monetária e juros de 

mora).

A propósito, certa foi a fixação do termo inicial dos consectários 

legais incidentes sobre verba indenizatória na origem. E que, é uníssono o 

entendimento jurisprudencial, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Com efeito:

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual. 

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 
incide desde a data do arbitramento.

Em sequência, a Recorrente pugna a majoração dos honorários de 

sucumbência estabelecidos na decisão recorrida, nos termos do art. 85, § 1º, do 

CPC/2015.

Nesta seara, observa-se que a empresa Ré foi condenada no 
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primeiro grau ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sobre o tema, destaca-se o ensinamento de ANTÔNIO CARLOS 

MARCATO:

Ao estabelecer o valor dos honorários, deve o juiz avaliar a atuação do 
patrono na defesa dos interesses da parte vencedora. Quanto mais o empenho 
do advogado tiver nexo com o resultado do processo, mais será a verba 
honorária. Também é relevante o lugar em que a atividade se desenvolve, pois 
muitas vezes essa circunstância exige maior esforço do profissional. Outro 
elemento fundamental à determinação do percentual adequado é a maior ou 
menor complexidade das questões materiais e processuais controvertidas, o 
que está diretamente relacionado com o esforço e o tempo exigidos do 
advogado, para a realização do serviço (Código de Processo Civil interpretado. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2008).

À vista disso e, exibindo a natureza da sentença como 

condenatória, o julgador ao fixar os honorários advocatícios deve, a rigor, 

obedecer aos critérios elencados no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, 

in verbis:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
vencedor. 

[...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

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

I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de 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. (grifou-se).

Isto posto, sopesando, então, a natureza da demanda, o nível de 

sua complexidade, o tempo e grau de zelo exigido para o trabalho do casuístico, 

compreende-se adequada a verba honorária cravada na origem não merecendo 

reparos, portanto. 

Em remate, dispõe o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada após a 

vigência do novo Código de Processo Civil, é possível o arbitramento de 
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honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, daquele 

Diploma Legal, ex vi:

"Enunciado nº 7. 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".

Segundo dispõe o aludido § 11 do artigo 85:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, 
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6ª, sendo vedado ao 
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a 
fase de conhecimento".

A este título, então, majoram-se os honorários advocatícios fixados 

no primeiro grau, em 5% (cinco por cento), totalizando, assim, em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85 § 11, do 

CPC/2015.

Forte nesses fundamentos, voto no sentido de conhecer do 

Recurso e dar-lhe parcial provimento, para o fim de majorar o valor indenizatório 

fixado na origem para R$ 20.000,00 (vinte mil e reais), devidamente corrigido, 

elevando-se, no mais, a verba advocatícia definida na origem, a título de 

honorários recursais, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos exposto alhures.

Este é o voto.
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