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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº  

1000800-21.2020.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante -----, é 

apelado INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 

provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA 

(Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY. 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2021. 

MENDES PEREIRA 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

Voto nº 23548 

Apelação nº 1000800-21.2020.8.26.0160 

Apelante: ----- 

Apelado: Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. 

Comarca: Descalvado 

15ª Câmara de Direito Privado 

 AÇÃO  REPARATÓRIA  POR DANOS MORAIS -  

Sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral -  
Pretensão da recorrente de majoração da indenização - 
Cabimento - Manutenção do nome da autora nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito após liquidação do débito - 
Inadmissibilidade - Súmula 548, do C. STJ - Danos morais 

configurados - Indenização devida e majorada - Recurso 
parcialmente provido para elevar a indenização por danos 

morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, com correção 
monetária pela tabela prática do TJ/SP, a partir do 

arbitramento e com juros de mora de 1% a.m., a contar da 
citação, respondendo, ainda, a requerida pelo pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários 
advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da autora, 

fixados em 15% do valor da condenação, já abrangidos os 
recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de 

Processo Civil. 

A r. sentença de fls. 165-170, cujo relatório se adota, julgou  
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parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória por danos morais para 

condenar a ré a pagar à autora indenização na quantia de R$ 3.000,00, com correção 

monetária pela tabela prática do TJ/SP a partir do arbitramento e juros de mora de 1% 

a.m., a contar da citação. Em razão da sucumbência, coube à requerida o pagamento 

das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

condenação. 

  

Apela a demandante, às fls. 173-177, buscando a majoração da  

indenização por danos morais em virtude da manutenção de seu nome em rol de 

inadimplentes, mesmo nada devendo, uma vez que houve negociação extrajudicial da 

dívida e o pagamento do débito. Requereu o arbitramento na quantia de R$ 15.000,00 

e fixação de honorários recursais. 

Em contrarrazões (fls. 180-184) a ré defendeu a manutenção da r.  

sentença, destacando que o “quantum” indenizatório se encontra de acordo com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente diante do valor da 

negativação (R$ 78,61) do qual a indenização compreende 38 vezes tal quantia. 

O recurso foi processado regularmente. 

É o relatório. 

A autora não nega que devia a ré o valor de R$ 78,61, sendo certo que  

restou formalizado acordo extrajudicial para pagamento da dívida, o qual se formalizou 

em maio de 2020 (fl. 20). 

A demandada foi informada, por meio de seu preposto, da liquidação 

da dívida (fl. 21). 
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 Contudo,  mesmo  quitado  o  débito,  permaneceu  anotação  

desabonadora ao nome da demandante junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, consoante se observa dos documentos de fls. 22-23, fato não negado pela ré 

em sua defesa, na qual, registre-se, fez proposta de baixa do apontamento negativo e 

pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (fl. 45). 

  

Com efeito, dispõe a súmula 548 do STJ que “incumbe ao credor a  

exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. 

A manutenção indevida do nome da demandante nos cadastros de  

proteção ao crédito configura o dano moral; até porque, o prejuízo é in re ipsa, a 

dispensar demonstração - que não sua só ocorrência. 

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos morais  Manutenção do 

nome da autora-apelante nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito após repactuação do débito  Inadmissibilidade  Danos morais 
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configurados - Indenização devida  Recurso provido." (TJSP; Apelação 

Cível 1008178-06.2019.8.26.0405; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; 

Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 

30/01/2020). 

Quanto ao valor da indenização devido, a estimativa do dano moral  

deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta da ré e a 

repercussão na esfera íntima da autora, sempre se respeitando a proporcionalidade da 

situação econômica de ambas as partes. 

Dessarte, atendo-se aos parâmetros acima, majora-se a indenização  

por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 que deverá ser atualizado pela 

tabela prática do TJ/SP a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% 

a.m., a contar da citação.  

A respeito: 

“Apelação. Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial 

procedência. Recurso da autora. Dano moral. Ocorrência. Negativação 

indevida no nome da autora. Dano in re ipsa. Valor da indenização 

fixado em R$ 10.000,00, conforme requerido pela autora. Correção 

monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e os 

juros legais desde o fato danoso (Súmula 54, STJ). Honorários 

advocatícios. Modificação da sucumbência e sua imposição exclusiva 

à ré, com fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da 

condenação (inferior ao pleiteado pela recorrente). Sentença reformada 

em parte. Recurso provido em parte”.  (TJSP; Apelação Cível 1006229-

28.2018.8.26.0066; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 

15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 05/04/2019). 
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Em razão do resultado, arcará a apelada com as custas e despesas  

processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação.  

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para majorar a  

indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, com correção 

monetária pela tabela prática do TJ/SP, a partir do arbitramento e com juros de mora 

de 1% a.m., a contar da citação, respondendo, ainda, a requeridao pelo pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais 

devidos ao patrono da autora, fixados em 15% do valor da condenação, já abrangidos 

os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. 

MENDES PEREIRA 

Relator 
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