
Apelação Cível n. 0311738-61.2014.8.24.0038, de Joinville
Relator: Desembargador Ronei Danielli

TAXA DE LIXO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. 
INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 
AO CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO 
PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. TAXAS EMITIDAS EM 
RELAÇÃO A IMÓVEL QUE NÃO ERA DE PROPRIEDADE 
DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. EQUÍVOCO NO 
CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO POR PARTE DO 
MUNICÍPIO, CONTUDO, QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE 
CAUSALIDADE COM O EVENTO DANOSO. ATO ILÍCITO 
DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 
CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 
MUNICIPALIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO 
SATISFATÓRIO E EM CONSONÂNCIA COM OS 
PATAMRES FIXADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0311738-61.2014.8.24.0038, da comarca de Joinville 3ª Vara da Fazenda 
Pública em que são Apelantes Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. e 
outro e Apelado Oswaldo Morato da Costa Junior.

A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, 
negar provimento ao recurso da Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. 
e dar provimento ao apelo do Município de Joinville. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Jaime Ramos, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Júlio César 
Knoll.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargador Ronei Danielli
Relator

RELATÓRIO
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Oswaldo Morato da Costa Júnior propôs ação declaratória 

cumulada com indenizatória por danos morais em face de Ambiental Limpeza 

Urbana e Saneamento Ltda. e Município de Joinville. 

Sustenta ter sido indevidamente cadastrado em órgão de proteção 

ao crédito em razão do inadimplemento de duas taxas de coleta de lixo urbano, 

nos valores de R$ 21,33 (vinte e um reais e trinta e três centavos) e R$ 21,25 

(vinte e um reais e vinte e cinco centavos) de imóvel que não lhe pertence. 

Narrou que passou a morar em sua residência desde janeiro de 

2014, sempre honrando seus compromissos tributários como o IPTU e a taxa de 

lixo urbano. Contudo, a partir de maio de 2014 passou a receber notificações do 

SERASA anotando a existência de débitos em aberto nas taxas de lixo. 

Nesse quadro, alegou que os réus incorreram em erro nos registros 

do sistema que emite a referida taxa, assim passou a ser o responsável pelo 

pagamento do imóvel de sua residência e de outro imóvel que não é sua 

propriedade. 

Requereu em sede de tutela antecipada a retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito e a correção do seu endereço nos bancos 

cadastrais do município e da concessionária.

A tutela antecipada foi deferida, ordenando a concessionária a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, a qual foi 

devidamente cumprida (fl. 120-121) . 

Citados, os réus apresentaram defesa na forma de contestação. 

A ré Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. sustentou que 

utiliza fielmente os dados cadastrais fornecidos pelo município para averiguar os 

proprietários de imóveis e efetuar as cobranças da taxa de lixo urbano. Aduziu 

proceder com a regular cobrança das taxas do autor, de forma a inexistir 

responsabilidade pelos fatos ocorridos. 

Asseverou que em caso de condenação, os danos morais fossem 
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arbitrados no valor máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Município de Joinville contestou o feito e reconheceu o equívoco 

nos registros cadastrais do imóvel do autor, razão pela qual constava em seu 

nome imóvel que não era seu. Relatou ser responsabilidade da primeira ré o 

cadastro indevido. Sustentou que os danos morais não restaram comprovados, 

não sendo cabível a indenização.

Apresentada réplica, o feito foi julgado. Em Sentença, o magistrado 

Eduardo Bonnassis Burg julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes 

termos (fls. 224-231):

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC JULGO 
PROCEDENTES os pedidos formulados por Oswaldo Morato da Costa Junior 
na presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 
dano moral, ajuizada em face de Ambiental Limpeza Urbana e Saneaento Ltda. 
e Município de Joinville para, em consequência:

a) DECLARAR inexistentes os débitos de TLU relativos ao imóvel com 
inscrição imobiliária nº 092324160020046;

b) CONDENAR os réus, individualmente, a pagarem à autora, a título de 
indenização por dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com os consectários da mora estabelecidos na 
fundamentação desta sentença;

c) CONDENAR o réu Município de Joinville a retirar o nome da parte 
autora da inscrição imobiliária n. 0923241600020046, no prazo de 15 dias após 
o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

d) CONFIRMAR a liminar de fls. 107-108 referente à exclusão definitiva do 
nome do autor do cadastro restritivo de crédito da Serasa em relação aos 
débitos do referido imóvel.

Os réus foram ainda condenados ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o 

valor da condenação.

Inconformados, os vencidos apresentaram recurso de apelação.

A Ambiental Limpeza Urbana repisou as teses da contestação, 

pugnou pela diminuição do valor fixado na condenação por danos morais, bem 

como a fixação de juros moratórios a partir da data do arbitramento do dano 

moral. 
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O Município de Joinville alegou que a responsabilidade pelos fatos  

seria apenas da primeira ré, e caso mantida a condenação requereu a 

diminuição da quantum indenizatório.

Apresentadas contrarrazões, os autos ascenderam a esta Corte de 

Justiça.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. André Carvalho, informando inexistir razão para justificar a intervenção do 

Ministério Público no feito.

Este é o relatório.

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível apresentados pelo Município 

de Joinville e Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. em face de 

Sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais em ação 

declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada. 

O caso narrado trata da cobrança indevida, pela concessionária 

Ambiental Limpeza Urbana Ltda, de taxas de lixo urbano do autor. A cobrança 

referia-se ao imóvel registrado sob o n. 092324160020046, que não é sua 

propriedade, como fartamente demonstrado nos autos.

Foram emitidas duas faturas, referentes aos meses de abril e junho 

de 2014, em nome do ora apelado, para pagamento de taxa de lixo urbano deste 

imóvel. Assim, em razão do suposto inadimplemento, o autor foi inscrito em 

órgãos de proteção ao crédito (fls. 32-34). 

Ocorre que o apelado, em verdade, é proprietário do imóvel 

registrado sob o n. 0923241600020334 na prefeitura, no qual sempre honrou 

todos seus compromissos fiscais, inclusive das taxas de lixo urbano, como visto 

nos documentos de fls. 34-42, 43-45 e 72-104.
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O equívoco no registro realmente aconteceu e foi admitido pelo 

Município de Joinville em sua contestação (fls. 196-203) e por meio do ofício de 

fl. 204, onde a Secretaria da Fazenda admite a inscrição irregular do imóvel nos 

cadastros do apelado e sua posterior correção, após o deferimento da medida 

liminar.

Diante dos argumentos apresentados nas apelações, deve ser 

discutida a responsabilidade de cada apelante pelos fatos ocorridos.

1) Responsabilidade dos réus pelo dano moral.

Mesmo diante da comprovação das condutas indevidas, a apelante 

Ambiental Limpeza Urbana e Sanemanto Ltda. alegou que apenas segue 

fielmente os dados cadastrais fornecidos pelo município de Joinville para efetuar 

as cobranças da taxa de lixo, não tendo assim responsabilidade pelo registro 

ilegal nos dados do autor. 

A seu turno, o Município afirma não ter responsabilidade pela 

emissão das taxas e, in casu, pela negativação do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, pois apenas fornece os dados a concessionária, que por sua 

conta e risco, procedeu a cobrança.

Compulsando-se os autos, constata-se que a apelante Ambiental 

Limpeza Urbana Ltda, malgrado amparada pelos dados fornecidos pelo 

Município (conforme a cláusula 6ª do Contrato de Concessão nº 378/2002), não 

foi diligente e cautelosa ao proceder com as cobranças contra o autor. A 

concessionária simplesmente constatou um débito e, imediatamente, oficiou aos 

órgãos de proteção ao crédito requerendo o registro do autor como devedor e 

prejudicando sua vida cotidiana.

O Município, por sua vez, repassou à concessionária o 

cadastramento imobiliário com informações equivocadas a respeito da 

titularidade do imóvel inscrito sob o n. 092324160020046, o qual não pertencia 

ao autor. 
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Entretanto, vê-se que o erro cometido pelo ente público não guarda 

relação causal direta com o ato ilícito praticado – a inscrição indevida no cadastro 

de inadimplentes promovida pela concessionária –, por não se revelar causa 

adequada à produção dos resultados danosos no caso concreto.

A respeito da causalidade adequada, adotada pelo regime de 

responsabilidade civil do Código Civil de 2002, explica Sérgio Cavalieri Filho:

Na~o basta que o fato tenha sido, em concreto, uma condiça~o sine qua non 
do prejuí zo. É preciso, ainda, que o fato constitua, em abstrato, uma causa 
adequada do dano. [...]

A idoneidade da circunsta^ncia ou da conduta é determinada depois da 
operaça~o dos fatores causais num progno´stico com retrocesso temporal, no 
qual sa~o consideradas na~o só  as leis naturais, como tambe´m as circunsta^ncias 
conhecidas pelo agente em relaça~o ao fato concreto. [...]  Devera´ ser reputada 
como causa somente a circunsta^ncia que, abstratamente considerada, 
teve idoneidade suficiente para determinar o evento. (Programa de 
Responsabilidade Civil, 12ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 69, sem grifo no 
original)

Nesse panorama, o equívoco municipal no repasse dos cadastros 

imobiliários à concessionária não tem o condão de, por si, traduzir conduta 

adequada a promover o evento danoso – negativação infundada do autor. Este 

ocorreu, direta e propriamente, pela conduta praticada pela concessionária, a 

caracterizar sua responsabilidade exclusiva e integral na reparação do dano 

extrapatrimonial provocado.

Desse modo, "independentemente da lacuna no registro de 

contribuintes do ente público, ao ter se valido de um cadastro incompleto, a 

concessionária ré assumiu todo os riscos de cometer o equívoco, sendo, pois, a 

única responsável" (Apelação Cível n. 2012.012274-3, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, desta Câmara, j. 09.04.2013).

Na mesma direção, em caso análogo, já se manifestou esta 

Câmara de Direito Público, na Apelação Cível n. 2012.012274-3, rel. Des. Luiz 

Cézar Medeiros, em 09.04.2013:

CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - CONCESSIONÁRIA DO 
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SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 
PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - 
DEVER DE INDENIZAR - VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA 1 A 
responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza objetiva. 
Ao inscrever de forma indevida o nome do consumidor nos cadastros de 
proteção ao crédito, aquela responderá pelos danos morais e materiais a ele 
impostos, exceto se comprovar a inexistência do nexo de causalidade ou a 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 Na fixação do valor dos danos 
morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum 
indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e 
a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar 
proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. JUROS 
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PARÂMETROS - ADEQUAÇÃO 
DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE   "A alteração do termo inicial dos juros 
moratórios pelo Tribunal estadual, ainda que inexistente impugnação da outra 
parte, não caracteriza julgamento extra petita ou reformatio in pejus" (AgRg no 
Ag n. 1114664/RJ, Min. Aldir Passarinho Junior). (sem grifo no original).

Quanto à conduta da concessionária, incide a responsabilidade 

objetiva, que tem por fundamento no art. 37, § 6º da Constituição da República: 

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa."

Somente a culpa exclusiva da vítima ou a ausência de nexo causal 

poderiam afastar a responsabilização pelo ato ilícito, sendo estreme de dúvida 

que a apelante foi responsável pelo dano e deve indenizar o autor pelo inegável 

sofrimento causado, independente de culpa.

Esta corte já decidiu caso semelhante na Apelação Cível n. 

0007775-61.2013.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 

Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-02-2018:

   RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DANO MORAL 
CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VERBA DE NATUREZA 
COMPENSATÓRIA   1 A responsabilidade civil das prestadoras de serviço 
público é de natureza objetiva. Ao inscrever de forma indevida o nome do 
consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, aquela responderá 
pelos danos morais e materiais a ele impostos, exceto se comprovar a 
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inexistência do nexo de causalidade ou a culpa exclusiva do consumidor 
ou de terceiro. 2 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na 
falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, 
de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 
reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o 
gravame sofrido.   JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - 
TERMO INICIAL - CC, ART. 405 - CITAÇÃO   "Consoante entendimento 
pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, em se tratando de indenização por 
danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos 
juros de mora é a data da citação" (AgInt no AREsp n. 869.645/PR, Min. Luis 
Felipe Salomão).   PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE 
ANALISADA "O pedido de prequestionamento não encontra assento se a 
motivação do decisório se apresenta suficiente ao desvelo da controvérsia e a 
justificar as razões do convencimento do juízo, e, não sendo a conclusão fático-
jurídica formulada passível de infirmação por quaisquer outras alegações, 
autorizada está a ausência de exame específico das demais teses versadas" 
(AC n. 2016.015213-3, Des. Henry Petry Júnior.) (sem grifo no original)

Desta forma, diante da responsabilidade exclusiva da 

concessionária de serviço público pelo ato ilícito praticado, o seu apelo há de ser 

desprovido, no ponto; ao passo que o apelo do ente municipal comporta 

provimento para reconhecer sua ilegitimidade passiva no feito.

2) Configuração e fixação do dano moral.

Conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a 

inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de 

inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da 

comprovação do dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa" (AgRg no AREsp 

737.063/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 13/09/2016).

Esta egrégia Câmara de Direito Público também já decidiu de forma 

semelhante na Apelação Cível n. 0003690-45.2013.8.24.0064, de São José, rel. 

Des. Ricardo Roesler, j. 28-11-2017:

   APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. 
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. ALEGADA A 
OCORRÊNCIA DE MERO DISSABOR. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL 
PRESUMIDO. REQUERIDA A REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA EM 
PRIMEIRO GRAU. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DA QUANTIA. 
INVIABILIDADE DAS PRETENSÕES. MONTANTE FIXADO EM 
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OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.  (sem grifo no original)

Sobre o quantum indenizatório, tenho que este também não merece 

reparos, tendo em vista sua fixação respeitar os precedentes e patamares desta 

Corte de Justiça e desta Terceira Câmara de Direito Público. 

Como exemplo deste patamar, cita-se o voto do Des. Ricardo 

Roesler no julgamento da Apelação Cível n. 0029876-16.2012.8.24.0008, de 

Blumenau, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 

21-03-2017: 

[...] A indenização a ser paga deve representar para o lesado uma 
satisfação capaz de neutralizar, ou ao menos anestesiar em parte, os efeitos 
dos transtornos causados, sem equivaler, como dito, a uma vantagem indevida 
de quem recebe. Deve servir, outrossim, como forma de punição, com o fito de 
evitar a repetição do fato (caráter pedagógico da medida). 

Além disso, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, levando em conta ainda as condições sociais e econômicas 
das partes.

Desse modo, a par das variáveis que orientam o caso concreto, 
entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), valor este que atende aos desígnios da 
demanda, e segue a orientação deste órgão fracionário. Dentre os 
precedentes desta Câmara, destaco as Apelações Cíveis ns. 2014.009345-5, 
de Tubarão, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 02-06-2015; e 2014.074171-4, de 
Rio Negrinho, Rel. Des. Vanderlei Romer, j. 24-03-2015.(sem grifo no original)

Portanto, deve ser mantida a quantia fixada pelo juízo de piso, de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, porém devida 

integralmente pela concessionária ré, ante o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva da Municipalidade.

3) Atualização monetária e incidência dos juros moratórios.

A apelante Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda impugna 

o termo inicial para incidência dos juros moratórios e atualização monetária, 

requerendo seja fixado a partir do arbitramento do montante, e não da ocorrência 

do evento danoso, como definido na inicial. 

No caso em tela está-se diante de responsabilidade extracontratual, 
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esfera na qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu 

entendimento por intermédio da Súmula n. 54, não deixando margem para 

dúvidas acerca da incidência dos juros moratórios, a saber: "os juros moratórios 

fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Portanto, deve ser mantido o termo inicial fixado na Sentença 

quanto aos juros moratórios e a atualização monetária da condenação da 

apelante Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.

Por fim, diante do provimento do recurso do ente municipal, fixa-se 

honorários sucumbência em favor do procurador do município, a serem pagos 

pelo autor, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenando-se o autor, ainda, no 

pagamento de cinquenta por cento das custas processuais, suspensa a 

exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Caberá à concessionária ré arcar integralmente com os ônus 

sucumbenciais estabelecidos na sentença em razão da sua condenação, 

respondendo, ainda, por metade das custas processuais..

Feitas essas considerações, o recurso da Ambiental Limpeza 

Urbana e Saneamento Ltda. é desprovido e o apelo do Município de Joinville é 

provido.

Este é o voto.
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