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 Nº 0010387-92.2016.8.16.0034, DA COMARCA DA APELAÇÃO CÍVEL 

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – FORO REGIONAL DE  

 – VARA CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. PIRAQUARA 

APELANTE: ____________________. 
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RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM 2º GRAU ADEMIR RIBEIRO 

RICHTER  ( em substituição ao Des. Clayton de Albuquerque Maranhão ). 
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APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A 

EXISTÊNCIA  MORAIS  –  DA MAJORAÇÃO  DOS  DANOS  

IMPORTÂNCIA ARBITRADA PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 

– JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – EVENTO DANOSO – DATA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – VERBA HONORÁRIA RECURSAL 

INCABÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E 

PROVIDO. 

  

  

  

  

Apelação  Cível  nº Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  

0010387-92.2016.8.16.0034 , da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro 

Regional de Piraquara – Vara da Fazenda Pública, em que é apelante Maria Ribeiro Alves 

e apelada Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar. 
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1.                                ____________________ ajuizou, perante o MM. Juízo de Direito da Vara 

da Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Regional de 

Piraquara, Ação de Indenização por Inscrição Indevida com Pedido de Tutela Provisória em face 

de Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, visando, em decorrência da inscrição 

indevida do seu nome em órgão de proteção ao crédito, a: a) declaração de inexistência do 

débito no importe de R$ 223,05 (duzentos e vinte e três reais e cinco centavos) b) suspensão 

da inscrição do seu nome junto aos cadastros de devedores, sob pena de multa diária; e c) 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Ultimado o feito, o juízo singular, no mov. 84.1, julgou parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido, condenando a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da sentença, acrescida 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão. De 

corolário, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (mov. 89.1), aduzindo, em síntese, que: 

a) a quantia fixada a título de indenização por danos morais não repara o caso concreto, 

deixando de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) em casos por 

inscrição indevida o Superior Tribunal de Justiça tem fixado o montante indenizatório em 50 

salários mínimos; c)  do mesmo modo, este Tribunal de Justiça tem fixado as indenizações por 

dano moral decorrente de inscrição indevida entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais); d) necessário se faz a majoração da indenização por danos 

morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e e) a fixação dos juros de mora deve se dar a partir 

da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 

No mov. 93.1, a requerida apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do 

recurso. 

Após, vieram os autos conclusos para julgamento. 

  

É o relatório. 

Apresto-me a fundamentar o voto. 

  



 

2.                                Presentes os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos, como os 

intrínsecos, o recurso comporta conhecimento. 
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Cinge-se a controvérsia recursal ao quantum indenizatório fixado em razão da inscrição 

indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito e ao termo inicial dos 

juros de mora incidentes sobre o valor da reparação. 

Ressalte-se, inicialmente, que não houve insurgência recursal contra os capítulos da 

sentença em que se reconheceram a responsabilidade civil da requerida e a configuração 

do abalo moral. 

No mais, considerando-se que não há parâmetros legais para a fixação da indenização por danos 

morais, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, para tanto, o magistrado 

deverá, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, analisar as peculiaridades 

do caso concreto e as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, de modo a coibir seja a 

conduta reprovável praticada novamente pelo réu. 

É cediço que os tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, adotam o critério 

punitivo-pedagógico na fixação do quantum da indenização por dano moral. 

A respeito da observância do caráter punitivo-pedagógico pela jurisprudência brasileira, leciona 

a doutrina: 

  

“As decisões prolatadas pelos tribunais, particularmente o STJ, nas 

indenizações pelo dano moral, assinalam que o quantum indenizatório 

tem como objetivo tanto compensar a vítima pela lesão quanto 

desestimular o ofensor à prática de novos atos ofensivos. Os reflexos 

sociais advindos das condenações por danos morais conferem um sentido 

pedagógico à verba indenizatória – fato determinante na educação da 

conduta das pessoas no ambiente social. Nesta direção, o STJ já se 

manifestou: ‘há, como bastante sabido, na ressarcibilidade do dano moral, 

de um lado, uma expiação do culpado e, de outro, uma satisfação à vítima’. 

A indenização, dessa forma, exerce um poder de coesão identificado pelo 

desestímulo da ação lesiva que é desagregadora; a contrario sensu das 

forças valorativas que são agregadoras e, portanto, estimuladas pelo 

Estado. Para o STJ, conforme se extrai da proclamação de seus ministros, 

nas pessoas de Luís Felipe Salomão e Sidnei Beneti, ‘o valor do dano 

moral tem sido enfrentado no STJ sob a ótica de atender uma dupla 



 

função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o 

ofensor para que não reincida’. A função punitiva da indenização dos 

danos morais possui um objetivo capaz de modelar o comportamento 

do agente lesionador, no sentido de desestimulá-lo à prática de novos 

atos ofensivos, capazes de colocar em risco a integridade pessoal e 

patrimonial da vítima.” (...) [REIS, Clayton. Dano moral (livro eletrônico). 
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1. ed. em e-book baseada na 6. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2019 – grifos acrescidos]. 

  

Acresça-se a isso o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito 

cometido, a gravidade e a duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as 

condições econômicas e sociais do ofendido, levando-se em conta que a reparação não deve 

gerar o enriquecimento sem causa, circunstâncias que, igualmente, merecem ser sopesadas no 

arbitramento do montante devido a título de danos morais. 

Consigne-se, ainda, que o valor arbitrado pelo juízo a quo, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

mostra-se abaixo dos que vêm sendo costumeiramente sendo fixados por esta 8ª Câmara Cível 

em casos sem maiores peculiaridades, quais sejam R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, conforme 

jurisprudência: Apelação Cível nº 0000119-43.2019.8.16.0108, Relator Des. Mário Helton Jorge, 

Julgada em 05.05.2020; Apelação Cível nº 0000645-36.2016.8.16.0101, Relator Juiz Alexandre 

Barbosa Fabiani, Julgada em 05.05.2020; Apelação Cível nº 0011705-78.2017.8.16.0001, 

Relator Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Julgada em 30.03.2020; Apelação Cível 

0032077-58.2017.8.16.0001, Relator Des. Marco Antonio Antoniassi, Julgada em 16.03.2020. 

No caso, tem-se que a apelada inscreveu indevidamente a apelante em cadastro de restrição ao 

crédito em 14/10/2013, por dívida no valor de R$ 223,05 (duzentos e vinte e três reais e cinco 

centavos). Não há notícia de baixa na restrição, que, presumivelmente, se encontra ativa até o 

presente momento. 

Com relação às condições econômicas das partes, tem-se, de um lado, a requerida, 

concessionária prestadora de serviço público, cuja saúde financeira é inconteste, e, do outro 

lado, a autora, beneficiária da Justiça Gratuita, sendo possível presumir a superioridade daquela 

frente a essa. 

Infere-se, pois, que o valor arbitrado se encontra abaixo do patamar médio aplicado ao grupo de 

casos em que a inscrição perdura por período superior a um ano, de modo que o quantum 

indenizatório deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser 

reformada a sentença, o qual se revela suficiente para coibir conduta semelhante por parte da 



 

demandada em momento posterior e conferir à demandante justa reparação pelos dissabores 

suportados, mas sem incorrer em enriquecimento ilícito. 

Quanto aos juros moratórios, assim foi fixado o termo inicial na sentença: 

“b) condenar a parte requerida a pagar à parte autora indenização por dano 

moral, no valor de R$ 4.000,00, com correção pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados do trânsito em julgado. 
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De fato, dispõe a Súmula nº 54 do STJ que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 

em caso de responsabilidade extracontratual”. 

E, é pacífico o entendimento de que o evento danoso corresponde à data da inscrição 

indevida, mormente porque o dano sobre o qual incidirão os juros de mora decorre da 

própria ilicitude da conduta. 

Nesse sentido: 

  

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SPC E SERASA. DÉBITO JÁ 

QUITADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 

54/STJ. 1. O Tribunal a quo fixou a indenização por danos morais em 

R$9.000, 00 (nove mil reais), atualizados monetariamente, e acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento 

danoso, ou seja, a partir da data da restrição cadastral sofrida pelo 

recorrido, consoante previsão da Súmula 54/STJ 2. O decisum recorrido 

encontra-se em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte. 

Incidência da Súmula 54/STJ: "os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Precedentes. 3. 

Recurso não conhecido” (REsp 871.149/RJ, Rel. Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 26/02/2007, 

p. 611) (grifos acrescidos). 

  

“A teor do que disciplina a Súmula nº 54/STJ, "Os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", 



 

devendo incidir, na hipótese em comento, a partir da data da inscrição 

indevida” (AREsp 1273528 – Decisão Monocrática – Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, 25/04/2018) . 

  

“Segundo a jurisprudência do STJ, os danos morais oriundos da inscrição 

irregular ou indevida em cadastro de inadimplentes são in re ipsa, ou seja, 

decorrem da ilicitude da inscrição, a única a ser comprovada, e sofrem a 

incidência de juros moratórios desde a data do aludido ato ilícito, nos termos 

da Súmula 54/STJ” (REsp 1688705 - Decisão Monocrática – Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 13/09/2017). 

  

Portanto, merece reforma a sentença para que seja considerada a data do evento danoso como 

sendo o momento da inscrição indevida, incidindo desde então os juros de mora. 



 

 

Por fim, diante do provimento do recurso de apelação cível interposto,  inviável o arbitramento 

de verba honorária recursal, haja vista que tal providência contraria o caráter repressivo e a 

finalidade do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, de impedir recursos 

infundados e meramente protelatórios. 

 EXPOSTO  no sentido de      DIANTE DO ,  voto conhecer e dar provimento ao recurso 

interposto pela parte autora para majorar a indenização por danos morais para a importância de 

 (quinze mil reais), valor que também servirá de base para os honorários 0 R$ 15.000,0 

advocatícios fixados na origem, bem como para adequar o termo inicial dos juros de mora, nos 

termos da fundamentação. 

  3 .                                Nessa conformidade: 

ACORDAM, os Magistrados integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso 

de apelação cível interposto, nos termos da fundamentação. 

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Marco Antonio Antoniassi, com voto, e dele 

participaram Juiz Subst. 2ºgrau Ademir Ribeiro Richter (relator) e Desembargador Gilberto 

Ferreira. 

Curitiba, 02 de outubro de 2020. 

ADEMIR RIBEIRO RICHTER 

JUIZ RELATOR. 
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