
Apelação Cível n. 0500306-60.2011.8.24.0040, de Laguna
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE 
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. 
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA TANTO AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE, QUANTO AOS PARÂMETROS 
ESTABELECIDOS POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE 
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. VERBA ESTABELECIDA 
QUE SE AFIGURA ADEQUADA. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE 
DO ART. 85, §11, DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0500306-60.2011.8.24.0040, da comarca de Laguna 2ª Vara Cível em que é 
Apelante Maria José Bittencourt Isidoro Apolinario e Apelado Claro 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 junho de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da sentença recorrida (fls. 72/83), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"MARIA JOSÉ BITTENCOURT ISIDORO APOLINÁRIO, qualificada nos 
autos, por seu procurador, ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, processo n.º 040.11.500306-1 contra 
CLARO OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR S/A, igualmente qualificada.

Em apertada síntese, alegou a parte autora que possui telefone celular da 
operadora ré, na modalidade pré-pago (linhas n.º 8818-5589 e 8849-7924). 
Aduziu que no mês de abril de 2011, recebeu uma ligação da empresa ré 
oferecendo uma promoção para o plano da autora, a qual consistia no 
recebimento de um bônus de R$ 34,00 a cada recarga de R$ 12,00. Salientou 
que aderiu à promoção referida para ambas as linhas mencionadas. Referiu que 
em meados do mês de abril, a autora foi surpreendida com duas faturas, no 
valor de R$ 35,00 cada, referente a um plano "assinatura controle" que, afirma, 
jamais ter contratado. Sustentou que entrou em contato com a empresa ré 
informando nunca haver celebrado qualquer contratação, recebendo como 
resposta a alegação de que havia aderido ao chamado plano "assinatura 
controle". Narrou, então, que procurou o PROCON, tendo este entrado em 
contato com a empresa ré por duas vezes protocolos n.º 201185384650 e n.º 
201190853693). Aludiu que departamento de proteção ao consumidor solicitou 
á ré o retorno das linhas telefônicas para pré pago, o estorno das faturas, a 
isenção da multa de fidelização e  a gravação dos telefonemas, recebendo à 
negativa quanto à disponibilização das gravação e o estorno da fatura referente 
ao mês de abril. Por fim, narra que, ao tentar realizar compras no comércio local 
pelo crediário, a autora teve seu crédito negado, em virtude de anotação 
restritiva de crédito junto ao SERASA, fruto de inscrição realizada pela empresa 
ré. Pleiteou a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao 
pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 75 salários 
mínimos e, em sede de tutela antecipada, o levantamento do nome da autora 
dos órgãos restritivos de crédito. Com os demais pedidos de estilo, valorou a 
causa e juntou os documentos de fls. 02/26.

O benefício da Justiça Gratuita foi deferido e a apreciação do pedido de 
tutela antecipada relegado (fl. 27).

Contestação às fls. 31/49.
Réplica às fls. 53/55.
Houve o deferimento do pedido de tutela antecipada (fls. 53/58).
Foi designada audiência de conciliação (fl. 60), a qual restou inexitosa (fl. 

69).
Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório".
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Ato contínuo, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a sentença.

Da Sentença

O Juiz de Direito, Dr. PAULO DA SILVA FILHO, julgou procedentes 

os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (fls. 72/83):

"Em decorrência:
1) DECLARO, por sentença e para que produza efeitos, a INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO entre a parte autora e a empresa requerida 
em relação ao contrato do Plano "Claro Controle 35" ou qualquer outro que 
tenha motivado a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 
crédito, conforme Declaração de fls. 16/17, que fica fazendo parte da presente 
sentença. 

2) CONDENO a empresa-requerida CLARO OPERADORA DE 
TELEFONIA CELULAR S/A a proceder ao PAGAMENTO da importância de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 
em favor da parte requerente, com correção monetária pelo INPC a contar da 
data da presente sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a 
contar do evento danoso (24/04/2011 – fls. 17). 

Ao mesmo tempo, CONFIRMO a decisão que concedeu liminarmente a 
Tutela Antecipada às fls. 56/58.

Por fim, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 
487, inc. I (Acolher), do novo Código de Processo Civil, autos da AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, processo n.º 
040.11.500306-1. CONDENO, ainda, a empresa requerida ao PAGAMENTO 
das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados 
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 
§ 2º do novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se Intime-se."

Do Recurso de Apelação 

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, MARIA JOSÉ 

BITTENCOURT ISIDORO APOLINÁRIO interpôs recurso de Apelação 

requerendo, em linhas gerais, a majoração da verba indenizatória fixada na 

origem, assim como dos honorários advocatícios arbitrados.

Ao final, pugna a procedência do Apelo (fls. 95/100).

Das Contrarrazões 

A Apelada apresentou as contrarrazões recursais às fls. 103/109, 

refutando a tese da Apelante e pugnando o desprovimento do Apelo. 

Da Manifestação do Ministério Público
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Ressalta-se a ausência de parecer ministerial, uma vez que o feito 

não se enquadra naquelas hipóteses que exigem a participação do Ministério 

Público.

Os autos, então, ascenderam a esta e. Corte de Justiça. 

Este é o relatório.
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VOTO

I - Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conforme 

observado às fls. 115/116, o recurso deve ser conhecido.

II - Do Julgamento do Mérito do Recurso 

Compulsando os autos, verifica-se que as razões recursais 

restringem-se, tão somente, à majoração da verba indenizatória definida na 

origem.

Como é cediço, para a fixação dos danos morais, há de se analisar 

as particularidades do caso concreto, uma vez que inexistem critérios objetivos 

preestabelecidos para essa operação.

Dessa forma, a quantia correspondente à indenização pelo abalo 

moral há de ser fixada com moderação, em respeito aos princípios da 

adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só 

as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e 

a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma 

reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro 

(caráter punitivo e pedagógico da condenação), sem, contudo, ocasionar um 

enriquecimento injustificado para o lesado.

Sobre o tema elucida CARLOS ALBERTO BITTAR:

"A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 
refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 
produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das 
potencialidades do patrimônio do lesante". (Reparação civil por danos morais. 
RT, 1993, p. 220)

Logicamente, o valor indenizatório não se presta como instrumento 

para o enriquecimento ilegítimo para aquele que recebe, porém deverá ser 

suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o ofensor não 
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reitere a prática danosa.

REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA explicita os critérios a 

serem observados no arbitramento da indenização:

"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)

A propósito "o valor da indenização deve atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de modo 

a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima". (STJ, AgRg 

no REsp 945.575/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, j. em 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).

Esse 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).

Assim, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se 

de um lado, a Apelante, hipossuficiente em relação a empresa Ré, que teve 

maculada a sua honra, imagem e credibilidade pela conduta daquele, na medida 

em lhe foi atribuída, de forma injusta e gravosa, a pecha de mau-pagadora. De 

outro vértice, encontra-se a Apelada, empresa de telefonia de grande porte e 

atuação em todo o território nacional, com inegável capacidade técnica e 

econômica.

Feitas essas considerações, reputa-se que, de fato, o valor da 
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indenização arbitrada na sentença no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

não atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica inerentes à 

reparação por dano moral, merecendo, portanto, ser majorado para R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos dos devidos consectários legais,  

quantia esta que melhor se adapta aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade adotados por este Órgão Julgador.

Portanto, acolhe-se o pleito recursal da Requerente.

III – Dos Honorários de Sucumbência

Pugna a Apelante a majoração da verba honorária fixada na 

sentença no importe de 15% (quinze 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).

Com base nessa lição e, exibindo a natureza da sentença como 

condenatória, o julgador ao fixar os honorários advocatícios deve, por via de 

regra, obedecer aos critérios elencados no § 2º do art. 85 do Diploma Legal 

vigente, in verbis:

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

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

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

vê-se que se afigura adequada a verba honorária cravada na origem não 

merecendo reparos.

IV – Dos Honorários Recursais

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 

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".

Desta feita, diante do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte 

Autora/Apelante em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios 

fixados no primeiro grau em 2% (dois por cento), totalizando, assim, em 17% 

(dezessete por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85 

§ 11, do CPC/2015.

V - Conclusão 

Forte nesses fundamentos, voto no sentido de conhecer do 

Recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para majorar a verba indenizatória 

ao patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos dos 

consectários legais, nos moldes fixados na sentença. No mais, eleva-se a verba 

advocatícia definida na origem, a título de honorários recursais, para o montante 

de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos exposto 

alhures. Este é o voto.
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