
Apelação Cível n. 0501690-75.2012.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO 
VÁLIDA. DÉBITO INEXISTENTE.  INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. 
INSURGÊNCIA RECURSAL VOLTADA À MAJORAÇÃO DA 
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS 
PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTE ÓRGÃO 
JULGADOR EM CASOS ANÁLOGOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE 
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO DE 
ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO § 3º 
DO ART. 20 DO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0501690-75.2012.8.24.0023, da comarca da Capital 4ª Vara Cível em que é 
Apelante Maria de Lourdes Prado e Apelada Claro S/A.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para majorar o valor da 
indenização. 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. Rodolfo Tridapalli.

Florianópolis, 14 de junho de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença recorrida (fls. 83/87), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

Maria de Lourdes Prado, devidamente qualificada, propôs AÇÃO  
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 
DANOS  MORAIS em face de Claro S.A., igualmente qualificada. Discorreu ter 
sido entregue em seu endereço, em dezembro de 2011, um aparelho de 
internet móvel enviado pela empresa ré, todavia sem que isso jamais tenha sido 
solicitado, sendo que com o aparelho foram entregues um contrato de adesão e 
um contrato de prestação serviços. Diante do ocorrido, entrou em contato com a 
ré para informar que não possuía interesse, bem como solicitar que algum 
preposto fosse em sua casa retirar os referidos itens, o que teria sido acertado 
entre as partes. Todavia, ninguém entrou em contato ou compareceu em sua 
residência, ao passo que começaram a ser emitidas faturas de mensalidades e 
comunicados de débitos, os quais por não terem sido pagos, resultaram na 
inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. 

Indicou os fundamentos jurídicos do pedido, valor da causa, requereu a 
citação da ré e a produção de provas. Postulou pela antecipação dos efeitos da 
tutela a fim de obstar a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de 
proteção ao crédito, e, por fim, pela declaração de inexistência dos débitos, 
bem como que a ré seja compelida a lhe indenizar pelos danos morais sofridos. 

Juntou documentos (fls. 15-28 e 33-34).
Postergada a análise do pedido antecipatório, todavia invertido o ônus da 

prova, conforme decisão de fl. 35.
Devidamente citada (fl. 42), a ré ofereceu resposta em forma de 

contestação (fls. 43-57), discorrendo, em suma, ter ocorrido a contratação e, 
por conta do uso dos serviços e da inadimplência, é correta a restrição, estando 
no exercício regular de seu direito. Afirmou, ainda, a ausência de provas 
inequívocas sobre o dano moral supostamente suportado. Postulou pela total 
improcedência do feito. Carreou documentos (fls. 58-65).

Houve réplica de fls. 69-74.
Em saneador (fls. 75-77), a antecipação de tutela foi deferida, e 

determinada a especificação de provas, porém instadas as partes deixaram 
transcorrer in albis o prazo.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Da sentença

Às fls. 83/87, a Juíza a quo, Dra. CLENI SERLY RAUEN VIEIRA, 

julgou procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
Maria de Lourdes Prado em face de Claro S.A., com fulcro no artigo 269, I, do 
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Código de Processo Civil, para:
A) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida às fls. 75-77;
B) DECLARAR a inexistência do débito que ensejou a inscrição do nome 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito;
C) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, 
acrescidos de atualização monetária, com base no índice INPC/ IBGE, a partir 
desta decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a partir do evento 
danoso (Súmula 54 do STJ).

Em consequência, CONDENO a ré ao pagamento das despesas 
processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, ex vi do artigo 20, §3°, do Código de 
Processo Civil, considerando o julgamento antecipado da lide e a simplicidade 
da matéria controvertida. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada e cumprida, arquivem-se, com as baixas de estilo.

Da Apelação

Irresignada com a prestação jurisdicional, a Autora apelou 

buscando a majoração do valor da indenização arbitrada na sentença, pois 

reputou o montante insuficiente para cumprir a função pedagógica da 

reprimenda. Também pleiteou a majoração dos honorários de sucumbência para 

o máximo legal. 

Das Contrarrazões

Devidamente intimada, a Requerida contra-arrazoou o recurso às 

fls. 120/124, pugnando o seu desprovimento.

Da Manifestação do Ministério Público

Ressalta-se a ausência de parecer ministerial, uma vez que o feito 

não se enquadra naquelas hipóteses que exigem a participação do Ministério 

Público. 

Este é o relatório.
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VOTO

I – Do Direito Intertemporal

Não obstante o Código de Processo Civil de 2015 tenha 

aplicabilidade imediata desde 18/03/2016, nos termos de seus artigos 1.045 e 

1.046, registra-se, por oportuno, que a análise das espécies se dá sob a égide do 

Código Buzaid, seja por sua vigência à época em que proferida a decisão sob 

exame, seja por aquele diploma não compreender efeito retroativo (LINDB, artigo 

6º, § 1º).

A propósito, sobre o tema, aponta-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO 
DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. 
INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM TRÂMITE. NORMA PROCESSUAL. ART. 
1.211 DO CPC. "TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS". PRINCÍPIO 
TEMPUS REGIT ACTUM. 

[...] 4. Ocorre que, por mais que a lei processual seja aplicada 
imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o 
processo é constituído por inúmeros atos. Tal entendimento nos leva à 
chamada "Teoria dos Atos Processuais Isolados", em que cada ato deve ser 
considerado separadamente dos demais para o fim de se determinar qual a lei 
que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege 
o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a 
aplicação do Princípio tempus regit actum. Com base neste princípio, temos 
que a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde 
a incidência da lei nova não gera prejuízo algum às parte, respeitando-se a 
eficácia do ato processual já praticado.  Dessa forma, a publicação e entrada 
em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os 
processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, 
visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. [...] 
(REsp 1404796/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, j. 26/03/2014, DJe 09/04/2014).

II – Da Admissibilidade do Recurso

O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido. 

III – Do Julgamento do Mérito

A insurgência manifestada através do presente Apelo, diz respeito 

ao pedido de majoração do quantum arbitrado na sentença, a título de 

indenização pelos danos morais suportados pela Apelante. 
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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 (in 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 

reitere a prática danosa.

No caso em tela, ficou demonstrado nos autos que a inscrição do 

nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, uma vez que 

sem que ela tenha contratado os serviços de internet da Apelada, recebeu na 

sua casa um modem (que nunca utilizou). 

Como é cediço, nos termos do art. 39, inciso III do Código de 

Defesa do Consumidor, constitui prática abusiva o envio de produto ou a 

prestação de serviço sem a prévia solicitação do consumidor. 



                                                         

6

Gabinete Desembargador Rodolfo Tridapalli

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: 

[...]
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço;

Em análise de caso similiar (que dizia respeito ao envio de cartões 

de crédito ao consumidor), o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte 

entendimento: 

O art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor veda a prática de 
enviar ao consumidor produtos ou serviços não requeridos por ele. Nesse 
ponto, cai por terra a alegação da parte recorrente de que o cartão enviado 
estaria com a função crédito inativada, pois tal argumento é irrelevante para o 
deslinde da controvérsia. Isso porque, pelo o que consta do acórdão 
impugnado, o pedido da consumidora se restringiu a um cartão de débito, tão 
somente, não havendo registro de que tenha havido qualquer manifestação de 
vontade por parte dela quanto ao cartão múltiplo. 4. Há a abusividade da 
conduta com o simples envio do cartão de crédito, sem pedido pretérito e 
expresso do consumidor, independentemente da múltipla função e do bloqueio 
da função crédito, pois tutelam-se os interesses dos consumidores em fase pré-
contratual, evitando a ocorrência de abuso de direito na atuação dos 
fornecedores na relação consumerista com esse tipo de prática comercial, 
absolutamente contrária à boa-fé objetiva (REsp 1261513/SP, rel. Min. MAURO 
CAMPBELL MARQUES, j. 27/08/2013). 

Não bastante, além de ter enviado à Apelante um produto que ela 

não solicitou, a Apelada passou a lhe enviar faturas, relativas a suposta 

prestação de serviços de internet que ela nunca utilizou e, diante do não 

pagamento, procedeu à negativação do nome da Apelante nos cadastros de 

inadimplentes, o que constituiu conduta manifestamente ilícita.

Oportuno consignar que, na hipótese em comento é desnecessária 

prova do abalo anímico, porquanto decorrente da inscrição indevida e, portanto, 

presumível (dano moral in re ipsa). 

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo remansosos precedentes oriundos do Superior Tribunal de 
Justiça, em se tratando de indevido protesto de título ou de ilegítima 
negativação em cadastros protetivos do crédito, o dano moral concretiza-se 'in 
re ipsa', independentemente de prova do prejuízo, ainda que atingida pessoa 
jurídica (REsp. 860.704/DF, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 
12/04/2011). 
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Aqui, a responsabilidade civil exsurge da própria conduta ilícita 

praticada pela Apelada, uma vez que: "aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo" (art. 927 do Código Civil), sendo inafastável o 

seu dever de indenizar. 

Feitas essas considerações, reputa-se que o valor da indenização 

arbitrada pelo juízo de primeiro grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser 

majorado para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que atualizado com 

os devidos consectários legais, atinge a cifra aproximada de R$ 26.000,00 (vinte 

e seis mil reais), e está de acordo com os novos parâmetros adotados por esta 

Câmara. 

Por fim, cumpre analisar o pedido de majoração da verba honorária, 

fixada na sentença no valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação. 

Disciplinando a matéria, o art. 20, § 3° do Código de Processo Civil, 

estatuía as seguintes balizas para a fixação da verba sucumbencial:

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e 
o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:  

a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado 

e o tempo exigido para o seu serviço.

Realizando o cotejo dos referidos parâmetros com a realidade do 

presente feito, infere-se que o advogado do Apelante atuou com inegável zelo, 

posto que se manifestou nos autos todas as vezes em que foi instado a fazê-lo, 

tendo conseguido obter sentença favorável a sua cliente. 

De outro vértice, contudo, deve-se considerar que a causa é de 

baixa complexidade, tendo demandado para o seu deslinde apenas o encarte de 

documentos, sem a necessidade de dilação probatória e todas as peças 

processuais foram protocoladas na comarca na Capital, que é a mesma do 

endereço do procurador. 

Outrossim, não se pode olvidar que diante da majoração do valor da 

indenização por danos morais realizada nesta instância recursal, haverá um 
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aumento de fato da verba honorária, apesar de mantido o percentual fixado em 

primeiro grau. 

Por todo o exposto, voto no sentindo de conhecer do recurso, e dar-

lhe parcial provimento, apenas para majorar o quantum indenizatório.

Este é o voto.
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