
Apelação Cível n. 0327110-16.2015.8.24.0038, de Joinville
Relator: Desembargador André Luiz Dacol

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA PARTE RÉ. ADMISSIBILIDADE. PARTE 
DA TESE RECURSAL NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO 
GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO 
NO PONTO.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO 
ILÍCITO E DE DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR A RELAÇÃO 
CONTRATUAL. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU A 
INSCRIÇÃO ERA DEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 
INCUMBIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC E 
ART. 373, II, DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO 
DO ABALO ANÍMICO. INCONSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA).  
DEVER DE INDENIZAR QUE SE MANTÉM.  

QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSURGÊNCIA DE 
AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS MAIS GRAVES. 
QUANTIA QUE, DADAS AS ESPECIFICIDADES DO CASO 
CONCRETO, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE 
MAJORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VALOR ADEQUADO AO 
PRECONIZADO NO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, 
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO 
ADESIVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0327110-16.2015.8.24.0038, da comarca de Joinville 2ª Vara Cível em que é/são 
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Apte/RdoAd(s) Telefônica Brasil S/A e Apdo/RteAd(s) Solange Altino de França.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, conhecer 
parcialmente o recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, e negar 
provimento ao recurso adesivo. Custas legais.

Presidiu o julgamento, realizado nesta data, a Exma. Sra. Desa. 
Denise Volpato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Monteiro Rocha.

Florianópolis, 22 de maio de 2018

Desembargador André Luiz Dacol
Relator
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RELATÓRIO

Em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

adota-se o relatório da sentença, transcrito na íntegra, por refletir com absoluta 

fidelidade o trâmite processual na origem:

Solange Altino de França ajuizou ação declaratória de inexistência de 
débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito 
contra Telefônica Brasil S/A.

Consta da inicial que a autora teve seu crediário negado em determinada 
loja, em razão da existência de apontamento de seu nome na Serasa, pela 
empresa telefônica ré; que nunca

houve contratação entre as partes. Sustenta a autora que a relação é de 
consumo e que o fato lhe gerou abalo moral. Pede a declaração de inexistência 
do débito, o arbitramento de indenização e a repetição, em dobro, do indébito.

Por meio da r. decisão de p. 21-24 foi deferida antecipação de tutela para 
determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e a 
inversão do ônus da prova.

Devidamente citado (p. 30), a parte ré apresentou contestação (p. 34-71). 
Sustentou,

em síntese, a regularidade da contratação, bem como a inexistência de 
dano moral.

Houve réplica (p. 75-78).

A sentença, lavrada às fls. 204/206, decidiu da seguinte forma:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado por 
Solange Altino

de França contra Telefônica Brasil S/A para o fim de declarar a 
inexistência do débito relativo aos contratos de nº 0000000054100-SC e 
0000000054058-SC, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
corrigido pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês, desde o ato ilícito. Torno definitiva a tutela antecipada concedida de p. 
21-24.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 
como honorários advocatícios de 15% sobre o valor da atualizado da 
condenação (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se.
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Irresignada, a empresa telefônica ré interpôs recurso de apelação 

(fls. 211/221). Em suas razões recursais, alegou inexistência de ato ilícito, uma 

vez que apenas se limitou a cobrar quantia contratada com a autora, titular dos 

serviços prestados, não havendo que se falar em responsabilidade civil. Aduziu 

ausência de dano moral indenizável, pois não houve nenhuma consequência 

grave causada à demandante e porque existiram outras anotações no CPF da 

requerente.

Defendeu a necessidade de redução da quantia fixada a título de 

danos morais, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.   

Por fim, pugnou pela reforma da sentença, para julgar improcedente 

o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, postulou a redução 

do quantum da reparação civil, entendendo que a quantia arbitrada pelo juízo a 

quo se mostra exacerbada.

Contrarrazões às fls. 227/232.

A autora interpôs Recurso Adesivo (fls. 233/238), objetivando a 

procedência do pedido de majoração do montante fixado a título de abalo 

anímico indenizável, para a quantia sugerida de R$ 30.000,00. Ainda, requereu a 

majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

As contrarrazões ao Recurso Adesivo foram apresentadas às fls. 

246/250.

Após, vieram os autos conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Admissibilidade

1.1 Quanto à admissibilidade recursal, necessário se faz a presença 

de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (intrínsecos: 

cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal,inexistência de fato extintivo 

do direito de recorrer; e extrínsecos: regularidade formal, tempestividade).

Presentes esses quanto ao recurso da parte autora, dele conheço.

1.2 Verifico que a empresa demandada, em suas razões recursais, 

pretendendo afastar a configuração de abalo anímico, sustentou que "resta 

caracterizada a reincidente conduta da autora em não cumprir com suas 

obrigações" (fl. 215).

Nada obstante, averiguo que a ré jamais deduziu esses argumentos 

no primeiro grau de jurisdição. Em sua contestação (fls. 50/71), nada referiu 

acerca da existência de outras inscrições em nome da autora perante órgãos de 

proteção ao crédito. 

Aliás, à fl. 15, em documento acostado pela própria autora, já era 

visível a existência de outras inscrições em seu nome, ulteriores à data do débito 

discutido na demanda, contudo, oportunizada a apresentação de resposta pela 

ré em momento posterior, nada relatou a respeito.

O art. 1.014 do Código de Processo Civil estabelece que: "As 

questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na 

apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

 A respeito, colhe-se da doutrina: "Há proibição de inovação no 

juízo de apelo, ressalvado o disposto no art. 1.014 do CPC." (MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1071)

  Assim, demonstrada a evidente inovação recursal, situação que 

impossibilita, sob pena de supressão de instância, o conhecimento da matéria 
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por este juízo ad quem, não conheço do apelo da ré quanto à alegação de 

inexistência de dano em razão de outras inscrições do nome da autora em 

cadastros de restrição creditícia.

Nesta direção, extrai-se da decisão deste Egrégio Tribunal de 

Justiça:  

   "Configuram-se inovação recursal os argumentos que somente foram 
sustentados neste grau de jurisdição e sequer submetidos à apreciação do juízo 
de origem, hipótese que inviabiliza o conhecimento do recurso pelo Tribunal, 
sob pena de incidir-se em supressão de instância." (TJSC, Apelação Cível n. 
2015.087430-8, de Guaramirim, rel. Des. Gerson Cherem II, Primeira Câmara 
de Direito Civil, j. 07-04-2016).

A propósito, imperioso ressaltar que, mesmo se assim não fosse, a 

tese do recorrente não afastaria a configuração dos danos morais, porquanto 

inaplicável ao caso em tela a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, a 

qual dispõe, in verbis: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

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

ressalvado o direito ao cancelamento." 

Explico. 

Consoante se infere dos autos, as inscrições da autora no rol dos 

mau pagadores (fl. 15), possuem como débito mais antigo justamente o discutido 

nesta actio, de modo que as demais inscrições são de datas posteriores a 

15/01/2013, razão pela qual a informação de que a demandante possui outras 

inscrições em seu nome se mostra irrelevante na hipótese.

Sobre o tema, já decidiu essa Corte de Justiça:

 A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável somente a 
situações em que exista inscrição legítima "preexistente", e não quando a 
inscrição alegada é comprovadamente posterior à anotação irregular. (TJSC, 
Apelação n. 0809709-60.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Marcus Tulio 
Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 09-08-2016).
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Ademais, a própria empresa apelante ressalta a existência de 

outras ações ajuizadas pela autora, a fim de coibir a prática de inscrições 

indevidas em seu nome, consoante se denota da fl. 221, duas delas, inclusive, 

com sentença de procedência, uma já transitada em julgado.

Ultrapassada essa prefacial, passa-se a análise do meritum causae.

2. Mérito

2.1 A autora ajuizou a presente "ação de declaração de inexistência 

de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito", sob o 

fundamento de que não firmou relação jurídica com a empresa de telefonia ré, 

capaz de justificar o apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por sua vez, a recorrente, Telefônica Brasil S/A, sustenta que a 

contratação dos serviços ocorreu, sendo legítima a negativação. Além do mais, 

assevera a inexistência de responsabilidade civil, bem como considera indevida a 

indenização por abalo anímico.

Pois bem.

Constitui fato incontroverso que a relação entre as partes é de 

consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. Neste âmbito, a 

responsabilidade civil é objetiva, consoante o artigo 14 do respectivo Códex, 

prescindindo da comprovação da culpa, aqui entendida em sentido amplo, sendo 

indispensáveis apenas o dano e o nexo de causalidade.

Para eximir-se da responsabilidade pelos danos causados à autora, 

a empresa apelante teria que comprovar alguma das excludentes do nexo 

causal, as quais estão previstas no § 3° do mesmo dispositivo legal. Todavia, 

constato que no decorrer da instrução processual a empresa de telefonia nada 

trouxe aos autos a comprovar que, de fato, a autora contratou seus serviços, 

cingindo-se a alegar, como visto, que agiu licitamente em virtude da dívida ser 

existente.

Extrai-se do feito que, em que pese a inscrição indevida tenha 
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ocorrido por dívidas advindas dos contratos n. 54100-SC, com inclusão em 

15/01/2013 em 05/06/2015, e n. 54058-SC, inclusão  em 15/02/2013 (fls. 15 e 

33), a empresa ré sequer comprovou a existência de relação jurídica com a 

demandante.

Registre-se que a não contratação é fato negativo, cuja 

demonstração não pode ser exigida da consumidora. 

Ademais, se os contratos tivessem sido celebrados com a anuência 

da demandante, e, portanto, com a sua assinatura, caberia à empresa ré 

apresentá-los a tempo e modo, o que efetivamente não fez, restringindo a sua 

defesa à singela argumentação de que a dívida é originada de um ato lícito. Ora, 

como se sabe, a licitude do ato advém justamente e obrigatoriamente da 

manifestação de vontade da parte contratante, a qual não é demonstrada em 

nenhum momento dos autos. 

Assim, nada trazendo ao feito a corroborar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 6º, VIII, do 

CDC e art. 373, II, do CPC/2015, não há mesmo como acolher as razões 

emanadas do apelatório.

Sobre o ponto, colhe-se o entendimento deste órgão fracionário: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO 
LIMINAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA REQUERIDA. APLICABILIDADE DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. 
EXEGESE DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO CONSUMERISTA. PLEITO DE 
REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE NÃO TER PRATICADO 
QUALQUER ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO A JUSTIFICAR 
A ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA 
REQUERIDA QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NO 
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA 
ATIVIDADE-ECONÔMICA. ILICITUDE DA  INSCRIÇÃO EVIDENCIADA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO 
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ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO (...) (AC n. 0300158-40.2016.8.24.0175, de 
Meleiro, rel. Des. Denise Volpato, j. 29/11/2016). (grifo nosso)

 Não restando comprovada, portanto, a existência de relação 

negocial entre os litigantes a justificar o lançamento dos débitos levados 

à inscrição na Serasa, torna-se inegável o acerto da decisão quanto à 

responsabilidade civil da empresa apelante. 

2.2. Acerca do dano em si, é pacífico tanto na doutrina como na 

jurisprudência que, nesses casos, o abalo moral é presumido ou in re ipsa, de 

modo que prescinde da produção de provas, bastando a comprovação do ilícito.

O dano moral se caracteriza pela violação aos direitos da 

personalidade, tais como o nome, a imagem, a honra e a intimidade, causando 

desassossego, dor, sofrimento e outros sentimentos negativos.

A respeito, a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a 
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere 
dos artigo 1º, III, e 5º, V e X, da Constiutição Federal, e que acarreta ao lesado 
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (in: Direito Civil brasileiro. v4: 
responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 388).

No mesmo sentido, a lição de Sílvio de Salvo Venosa: "dano moral 

é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua 

atuação é dentro dos direitos da personalidade" (in: Direito Civil: 

responsabilidade civil. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 38).

Sobre o tema, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do 

fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (AgRg no Ag n. 1.379.761, Min. Luis 

Felipe Salomão).

Destarte, não restam dúvidas que a autora, ao ser inscrita 
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indevidamente no SERASA (fls. 15 e 33), nas circunstâncias específicas do caso 

concreto, foi vítima de abalo ao seu nome e crédito, passível de indenização.

Nesta conjuntura, extrai-se o excerto de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.   RECURSO DA EMPRESA RÉ. ALEGAÇÃO 
DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 
DE TELEFONIA E INADIMPLÊNCIA POR PARTE DA AUTORA. 
INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO CONSUMO. ÔNUS 
QUE INCUMBIA À RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC 
E ART. 373, II, DO CPC/2015. DÉBITO ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR QUE SE 
MANTÉM.   PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM DA REPARAÇÃO CIVIL. 
SIMPLES INSCRIÇÃO EM DESFAVOR DA APELADA. SUBSISTÊNCIA. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PATAMAR ADEQUADO AO 
ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE.   
CONTRARRAZÕES DA AUTORA. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS 
PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 
PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO 
RECURSO. INCONGRUÊNCIA NA COMINAÇÃO DA REPRIMENDA.   
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUERIDA REDUÇÃO PELA RÉ. 
INVIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 
2º, DO CPC/2015.   RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação 
Cível n. 0300965-28.2017.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. André Luiz Dacol, 
Sexta Câmara de Direito Civil, j. 07-11-2017).(grifo nosso)

À luz dessas considerações, caracterizada a ilegitimidade do débito 

e a inscrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores, mantenho 

incólume a sentença guerreada, nesse ponto.

Diante deste quadro, resta demonstrada a existência dos requisitos 

para a configuração do dever de indenizar na hipótese, quais sejam: conduta 

ilícita da empresa de telefonia ré, dano (presumível) e nexo de causalidade (o 

dano causado à autora decorreu da inscrição indevida da ré, por dívida 

inexistente), razão pela qual não merece reparo a decisão combatida, no que 

toca à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais 

provenientes do ilícito. 

2.3 Insurgem-se as partes quanto ao montante indenizatório fixado 
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pelo juízo a quo a título de danos morais, postulando a autora pela majoração, 

enquanto a empresa ré almeja a sua redução.

A respeito do quantum, sabe-se não existir um valor tabelado, 

devendo o julgador ater-se às especificidades de cada situação para, com base 

nos critérios utilizados pela jurisprudência, quantificar os danos morais.

Assim, a sua fixação é de ordem subjetiva, mas com 

fundamentação em parâmetros já consolidados, podendo-se citar a 

compensação à vítima pelo transtorno sofrido, a condição social e cultural da 

vítima e do ofensor; a intensidade do dolo ou grau da culpa, o caráter 

pedagógico ao ofensor, entre outros.

Nessa senda, Sílvio de Salvo Venosa doutrina:

Não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir 
em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. [...] a reparação do dano 
moral deve guiar-se especialmente pela índole dos sofrimentos ou mal-estar de 
quem os padece, não estando sujeitos a padrões predeterminados ou 
matemáticos. (Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2007. p. 38)

Logo, a monta indenizatória deve ser estabelecida de tal forma que 

desestimule a prática de ilícitos e compense a vítima pelo transtorno sofrido, tudo 

em observância à situação das partes, ao dano suportado e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, ilustra-se alguns precedentes:

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns 
critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes 
litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da 
culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou 
insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro. (TJSC, Apelação 
Cível n. 0300092-54.2014.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. Marcus Tulio 
Sartorato, j. 21-03-2017).

O valor da indenização por dano moral deve ser graduado de forma a 
coibir a reincidência do causador da ofensa dano e, ao mesmo tempo, inibir o 
enriquecimento do lesado, devendo-se aparelhar seus efeitos dentro de um 
caráter demarcadamente pedagógico, para que cumpra a indenização as 
funções que lhe são atribuídas pela doutrina e pela jurisprudência. De outro 
lado, impõem-se consideradas as circunstâncias do caso concreto, levando em 
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conta, no arbitramento do quantum correspondente, a gravidade do dano, a 
situação econômica do ofensor e as condições do lesado (TJSC, Apelação 
Cível n. 2015.017783-3, da Capital, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 
16-4-2015).

Realizados estes apontamentos, constato que, ao mesmo tempo 

em que o julgador deve considerar a situação econômica daqueles que 

causaram o dano e a condição financeira da vítima, a fim de não gerar o 

enriquecimento ilícito, precisa estar atento aos motivos, às consequências da 

ofensa e à culpa com que agiu o ofensor.

In casu, as consequências danosas derivam tão somente da 

inscrição indevida do nome da demandante no rol dos maus pagadores (fls. 15 e 

33). Não há nos autos prova de qualquer outro desdobramento, a exemplo de 

impossibilidade de aquisição de algum bem da vida, tratando-se de mera 

narrativa. Isso, per se, é suficiente para evidenciar a necessidade de 

readequação da quantia a ser paga.

Sendo assim, tenho que a manutenção do valor de R$ 20.000,00 

implicaria em enriquecimento indevido, haja vista que em casos análogos esta 

Câmara de Direito Civil tem fixado a indenização do abalo anímico em R$ 

10.000,00. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE 
PROVAS ACERCA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA QUE RECAI SOBRE A RÉ, A TEOR DO ARTIGO 6°, VIII DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PELA IMPOSSIBILIDADE DE A 
REQUERENTE PRODUZIR PROVA NEGATIVA. ABALO DE CRÉDITO 
PRESUMIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDUTA OBJETIVA QUE GERA 
O DEVER DE INDENIZAR. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 
PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) COM BASE NOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA ADEQUAÇÃO E DA 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. (AC n. 0009304-39.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Stanley 
da Silva Braga, j. 4/4/2017) (grifo nosso).
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           Portanto, com base nos parâmetros mencionados, reduzo o quantum de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os 

acréscimos na forma estabelecida em sentença (enunciados 54 e 362 da Súmula 

do Superior Tribunal de Justiça), estabelecendo-se desde já o termo inicial dos 

juros de mora em 15/01/2013, data da primeira inscrição.

3. Por derradeiro, a parte autora requer a majoração dos honorários 

advocatícios, estabelecidos pela sentença em 15% sobre o valor da condenação.

Segundo os ditames do § 2º do artigo 85 do CPC/2015 - já vigente 

por ocasião da prolação da sentença - o arbitramento da verba sucumbencial 

deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o 

serviço.

Sopesando tais critérios e com base em seu prudente arbítrio, o 

julgador deve fixar percentual entre dez e vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, 

sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, embora o causídico da parte autora tenha atuado de 

forma diligente, o feito foi julgado antecipadamente e o caso é corriqueiro nos 

tribunais, de modo a não exigir dedicação extrema.

Assim, tenho que os honorários de sucumbência foram fixados de 

forma correta, de modo que mantenho o arbitramento do juízo a quo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A título de complementação, embora haja parcial acolhimento da 

postulação da parte apelante, tal se deu apenas para reduzir a indenização por 

danos morais. Esta situação não acarreta sucumbência recíproca, na forma da 

súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização por 

dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 
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implica sucumbência recíproca".

Dessa forma, mantidos os honorários sucumbenciais fixados em 

primeiro grau, não há falar em arbitramento de honorários recursais, na forma do 

art. 85, § 11, do CPC.

4. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do 

recurso de apelação e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento para reduzir o 

valor da indenização para R$ 10.000,00, quantia a ser corrigida monetariamente 

a partir deste arbitramento e acrescido de juros de mora da data do evento 

danoso (15/01/2013), além de negar provimento ao recurso adesivo.

Este é o voto.
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