
Apelação Cível n. 0300969-57.2014.8.24.0017, de Dionísio Cerqueira
Relator: Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM 
DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE FATURA DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ 
DEMANDADA QUE NÃO ACOSTOU O CONTRATO 

QUE PODERIA LEGITIMAR A COBRANÇA DO DÉBITO. 
TELAS DE COMPUTADOR INSUFICIENTES À 
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONTRATUAL.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E 
SIM MERO ABORRECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
CONFIGURADA, CONSOANTE ART. 37 § 6º, DA CF E ART. 
14 DO CDC. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO 
INEXISTENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL 
PRESUMIDO (IN RE IPSA). DISPENSA DA PRODUÇÃO DE 
PROVAS.

MINORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO QUE, 
INCLUSIVE, É INFERIOR AO QUANTUM NORMALMENTE 
FIXADO PELA CORTE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
MAJORAÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE ACORDO 
COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA CÂMARA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 

PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 
CABIMENTO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300969-57.2014.8.24.0017, da comarca de Dionísio Cerqueira Vara Única em 
que são Apte/Apdo  Ceni dos Santos Formagini e Apdo/Apte Tim Sul S/A.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer dos recursos de apelação e adesivo, para negar provimento ao 
primeiro e dar provimento ao segundo.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Cláudia Lambert de Faria
Relatora
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RELATÓRIO

CENI DOS SANTOS FORMAGINI ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de TIM 

CELULAR S/A perante o Juízo da Vara Única da comarca de Dionísio Cerqueira, 

alegando, em síntese, que é cliente da ré há cerca de 7 anos, mas sempre na 

modalidade pré-paga, que desconhece a origem do suposto débito, pois nunca 

ficou devendo qualquer quantia, que jamais recebeu algum comunicado prévio 

para pagamento do débito ou lhe advertindo de que a permanência do débito 

ensejaria sua inscrição nos órgãos restritivos de crédito, 

Aduz que, ao tentar efetuar a troca do amortecedor de seu veículo, 

em um posto de combustível, foi surpreendido pela informação de que havia uma 

restrição do seu nome no cadastro de devedores do SERASA e SPC e, 

consequentemente, não seria possível conceder o crédito solicitado.   

Por esse motivo, postulou, em sede de tutela antecipada, que a ré 

procedesse a baixa da negativação de seu nome e pugnou, no mérito, pela 

declaração de inexistência do débito e pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

À fl. 15, foi deferida a antecipação da tutela e os benefícios da 

Justiça Gratuita.

Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 41/46), alegando, 

em linhas gerais, que os valores cobrados se referem aos serviços efetivamente 

contratados e prestados, que ao efetuar as cobranças, age em exercício regular 

de direito, que restou demonstrado que a contratação dos serviços efetivamente 

ocorreu e esteve em pleno funcionamento durante a vigência dos contratos de 

modo a gerar débitos. No mais, impugnou os pedidos de inversão do ônus da 

prova e de indenização por danos morais, alegando tratar o presente caso de 

mero aborrecimento. Deixou de apresentar documentação relativa à contratação 

guerreada.
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Houve réplica às fls. 69/71.

Através do despacho de fl. 79, o magistrado de origem inverteu o 

ônus da prova e determinou a intimação das partes para especificarem as provas 

que pretendiam produzir, tendo a autora postulado o julgamento antecipado da 

lide (fl. 76) e a requerida, deixado fluir in albis o prazo (fl. 78).

Sobreveio sentença (fls. 83/86), nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, confirmando a decisão que concedeu a tutela de 
urgência (fl. 15) e com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTES os 
pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 
Processo Civil, para DECLARAR a inexistência do débito a que alude o 
documento à fl. 14 e CONDENAR a parte ré a efetuar o pagamento em favor da 
autora da quantia de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC 
a partir desta sentença e de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 
danoso 10-8-2011 (fl. 14).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das despesas processuais e 
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 
condenação, dada a singeleza da causa, julgada de forma antecipada (art. 85, § 
2º, CPC).

  Insatisfeita, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 90/98), 

pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais, assim como dos honorários advocatícios na fase recursal.

A ré, inconformada, também apelou (fls. 99/108), sustentando, em 

apertada síntese, que no seu sistema interno, consta um plano controle em sua 

titularidade, com o referido valor em aberto, que restou demonstrado que a 

contratação dos serviços da empresa efetivamente ocorreu, que não praticou 

qualquer conduta antijurídica passível de gerar indenização por danos morais à 

autora, já que agiu no exercício regular de seu direito e que os acontecimentos 

narrados por ela na exordial tratam-se de meros aborrecimentos. Pugnou pela 

reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes e, 

por fim, requereu, alternativamente, a minoração do quantum indenizatório. 

As partes apresentaram as contrarrazões de fls. 113/118 e 119/123.



                                                         

5

Gabinete Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

VOTO

Inicialmente, diante da entrada em vigor, a partir de 18.03.2016, do 

Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16.03.2015), faz-se necessário 

definir se a nova lei será aplicável ao presente recurso.

             Com relação aos requisitos de admissibilidade recursal, consoante 

Enunciado administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça (aprovado em 

sessão do Pleno do dia 16.03.16), aquela Corte decidiu que "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC".

            No caso em apreço, a sentença já foi proferida na vigência do novo 

CPC, razão pela qual devem ser observados os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista. Por seu turno, a análise do pleito recursal também deve 

obedecer aos dispositivos do novo código.        

Ambos os recursos devem ser conhecidos, já que presentes todos 

os pressupostos de admissibilidade.

Apelação da parte ré  TIM S/A

De início, convém registrar que, sendo a recorrente prestadora de 

serviço público, aplica-se o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in 

verbis:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 
o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, por ser incontroversa a relação de consumo que 

envolve as partes, incidem as regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, destacando-se, para o caso concreto, o art. 14 do referido diploma 

legal:  
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 
provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, a responsabilidade da recorrente pelos serviços prestados 

é objetiva, necessitando, para a sua configuração, apenas a prova do dano e do 

nexo de causalidade entre o serviço e o prejuízo suportado pela consumidora. 

No entanto, demonstrada a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, não 

haverá qualquer responsabilização da prestadora.               

Na espécie, infere-se que a autora teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em decorrência de uma suposta dívida referente à 

fatura de serviço telefônico prestado pela apelante. Todavia, a demandante 

assevera que jamais contratou qualquer serviço mensal com a ré, utilizando-se, 

unicamente, de serviço de telefonia pré-paga.

A demandada, por sua vez, pretende eximir-se da responsabilidade 

de indenizar a requerente pelos danos morais supostamente sofridos, 

defendendo que a contratação dos serviços da empresa efetivamente ocorreu e 

consubstancia-se o caso em tela mero aborrecimento. Subsidiariamente, em 

caso de manutenção da obrigação de indenizar, pleiteia a redução do quantum 

arbitrado.        

Entretanto, a recorrente/ré não logrou êxito em comprovar a 

existência de contrato entre as partes, restringindo suas alegações às telas de 

computador que não são claras quanto ao objeto do contrato e por serem 
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documentos unilaterais, não suprem a necessidade da juntada de contrato 

efetivamente assinado por ambas as partes.

Sabe-se que tais telas não constituem, a rigor, meio hábil para 

comprovar efetivamente as informações nele reproduzidas. Servem, no máximo, 

como início de prova, necessitando de outros elementos que os corroborem, 

estes inexistentes no caso em exame. 

Cita-se, por oportuno, julgado desse Tribunal:

   
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME 
DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 
DECORRENTE DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 
CONTRATADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. RECURSO DO 
RÉU. ALEGAÇÃO DE EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, 
CONSOANTE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. 
ÔNUS DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE COMPROVAR A ORIGEM DA 
DÍVIDA. TELAS DE SISTEMA INTERNO QUE, POR SI SÓS, NÃO SÃO 
HÁBEIS A DEMONSTRAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE DENOTEM O 
CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS TERMOS DO 
CONTRATO, INEXISTENTES NO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. 
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0314476-85.2015.8.24.0038, de 
Joinville, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 18-07-2017).

Extrai-se do corpo do acórdão:

 Estabelecido que a incumbência de demonstrar a relação contratual 
supostamente pactuada cabe ao réu, passo à análise da documentação por ele 
acostada aos autos. Nessa linha, é de se observar que os documentos que o 
requerido sustenta comprovarem a origem do débito, referentes às relações de 
fls. 59-68, são dotados de força probatória extremamente frágil. Isso porque 
trata-se de documentos apócrifos, produzidos de maneira unilateral, de onde 
não se pode denotar qualquer espécie de anuência da parte autora quanto às 
informações que ali constam.

Assim, diante da insuficiência das telas de computador à 

comprovação da relação contratual entre as partes e por não ter sido acostado 

qualquer outro documento hábil para este fim pela apelante - ônus que lhe 
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incumbia, diante de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, 

consequentemente, da inversão do ônus probatório - não restou comprovada a 

legitimidade da cobrança do débito.

Nessa senda, é pacífico na jurisprudência, conforme demonstrado 

acima, que, em se tratando de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes 

e não havendo apontamentos anteriores regulares, o dano moral é presumido (in 

re ipsa), prescindindo, portanto, da produção de outros provas. 

Neste sentido, é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 
IMPROVIMENTO. 

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (Resp 
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (AgRg no AREsp 
501.533/DF, rel. Ministro Sidnei Beneti, j. em 27.05.2014).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS 
ORIUNDOS DE RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA.    RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE DANO MORAL E SIM MERO ABORRECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA, CONSOANTE ART. 14 DO 
CDC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 
ENVOLVENDO AS PARTES. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ, 
NOTADAMENTE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE 
PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU 
DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE E DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE 
IPSA). DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
DA PERSONALIDADE. (TJSC, Apelação Cível n. 0307225-65.2016.8.24.0075, 
de Tubarão, desta relatora, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 05-12-2017).

Ainda: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.   INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR 
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR SUPOSTA DÍVIDA DE 
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUERIDA, 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC E ART. 37, § 6º, DA CF. 
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE 
TITULARIDADE DO REQUERENTE. PARTE RÉ/APELANTE QUE NÃO SE 
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR 
CARACTERIZADO. (TJSC, Apelação Cível n. 0000036-34.2014.8.24.0058, de 
São Bento do Sul, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Primeira Câmara de Direito 
Civil, j. 31-08-2017).

    

            Ora, a mesma interpretação pode-se aplicar ao caso em análise, 

restando configurado o ilícito perpetrado pela apelante/ré, consistente na 

inclusão do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito em virtude 

de dívida e relação jurídica inexistentes.

          Quanto ao tema, é pacífico na jurisprudência, como demonstrado, 

que, em se tratando de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes e não 

havendo apontamentos anteriores regulares, o dano moral é presumido (in re 

ipsa), prescindindo, portanto, da produção de outras provas.

           Isso porque são indiscutíveis e notórias as consequências 

negativas, no âmbito do mercado de consumo, oriundas da restrição injustificada 

do nome do consumidor, violando os seus direitos da personalidade, 

notadamente a sua imagem, honra e vida privada.

            Desse modo, não merece prosperar o argumento, constante nas 

razões recursais da ré, de ausência de provas no tocante à ocorrência dos danos 

morais.

Relativamente ao valor da indenização, sabe-se que o julgador 

deve fixá-lo de acordo com o seu arbítrio motivado, respeitando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não causar o enriquecimento ilícito 
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da parte beneficiada e nem levar a bancarrota o ofensor.          

Neste sentido, cita-se:

 
"Na linha dos precedentes desta Corte, "A indenização por danos morais 

deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, 
o ato que o gerou [...]; não podendo ser exorbitante, a ponto de gerar 
enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência" (AC n. 2006.013619-0, 
rel. Des. Fernando Carioni, j. em 3.8.2006).

            Na verdade, o quantum deve exercer uma função reparatória e 

pedagógica, observando-se a necessidade de desestimular a reiteração da 

conduta ilegal praticada, assim como a repercussão do evento danoso para a 

vítima. 

Diante da ausência de parâmetros objetivos para a fixação do dano 

moral, deve o magistrado estabelecê-lo sempre levando em consideração as 

peculiaridades do caso concreto. 

Já decidiu esta Câmara:

     
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE 
TELEFONIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE DANO. DESCABIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITOS DE MINORAÇÃO E DE MAJORAÇÃO DA 
VERBA INDENIZATÓRIA PELA RÉ E PELA AUTORA, RESPECTIVAMENTE. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR 
ESTA CÂMARA. QUANTUM MAJORADO PARA ATINGIR OS PROPÓSITOS 
RECONFORTANTES E PEDAGÓGICOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. CAUSA DE 
BAIXA COMPLEXIDADE. PERCENTUAL MINORADO. RECURSO DA RÉ 
PROVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA FORMA PLEITEADA. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA 
AUTORA NESTE PONTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0302566-66.2015.8.24.0004, 
de Araranguá, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 22-08-2016).

Do corpo da decisão, retira-se:
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Sabe-se que os critérios para fixação de compensação econômica ao 
dano moral são bastante subjetivos, dependendo das circunstâncias do 
caso concreto, e que, nas situações envolvendo inscrições realizadas 
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, o objetivo da 
indenização não só é reconfortar o ofendido, mas também punir o ofensor, 
sem causar enriquecimento indevido àquele, nem a ruína deste.

(...)
Portanto, entende-se adequada a majoração da indenização para R$ 

21.000,00, valor que, com os acréscimos legais, alcança os parâmetros 
reiteradamente firmados por esta Câmara, cujas indenizações são fixadas para 
garantir o reconforto da parte autora, evitando o enriquecimento indevido, e por 
outro lado, assegurar o caráter punitivo da medida imposta ao ofensor. Salienta-
se que o novo valor arbitrado deverá ser acrescido de juros moratórios na forma 
da sentença, e após a publicação deste Acórdão, exclusivamente da Taxa Selic, 
também em atenção ao entendimento desta Câmara (Apelação Cível n. 
2014.082870-0, rel. Des. Henry Petry Junior, julgada em 26-2-2015).

Ainda:

   
CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO 
- DEVER DE INDENIZAR - VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA   1 
Comprovado o nexo de causalidade e excluídos os casos de culpa exclusiva de 
terceiro ou do próprio consumidor, a inscrição indevida do nome deste nos 
cadastros de proteção ao crédito sujeita o fornecedor a responder pelos danos 
morais e materiais suportados por aquele.   2 Na fixação do valor dos danos 
morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 
quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 
peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 
guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.  (...) 
". (TJSC, Apelação Cível n. 0300665-41.2015.8.24.0076, de Turvo, rel. Des. 
Luiz Cézar Medeiros, j. 30-05-2017). 

Do seu interior, extrai-se:

"Frank Neves Motta ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 
c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra Tim 
Celular S/A, ambos qualificados nos autos, cujo objeto, em apertada síntese, é 
a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais em 
virtude de inscrição indevida no cadastro dos não-pagadores.

(...). Em suma, em casos como o presente, deve-se partir da premissa de 
que o quantum indenizatório não pode ser tão grande que se converta em fonte 
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de enriquecimento pelas lesões sofridas, nem tão pequeno ao ponto de se 
tornar insignificante.

(...) Com efeito, nítida é a falha da empresa ré, que acusou indevidamente 
o consumidor de inadimplência de valores que não comprovou serem devidos, 
bem como procedeu à inscrição irregular do seu nome no cadastro público 
restritivo de crédito. Circunstâncias estas que extrapolam o limite do tolerável e, 
portanto, justificam a majoração do quantum indenizatório.

Nesse contexto, diante do quadro fático delineado nos autos, 
consideradas as peculiaridades do caso, o montante da verba indenizatória 
deve ser majorado para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) de forma que, com 
a incidência dos acréscimos legais, alcance o valor usualmente praticado por 
este Órgão Fracionário para situações similares.

Por fim:

     
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. CRÉDITO CEDIDO PELA EMPRESA BRASIL TELECOM 
DECORRENTE DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO SOLICITADOS OU 
UTILIZADOS PELA AUTORA. DÍVIDA CONSIDERADA INEXISTENTE ANTE A 
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUPOSTAMENTE 
HAVIDA ENTRE DEMANDANTE E CEDENTE. ÔNUS QUE INCUMBIA AO 
DEMANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC. CONDUTA 
IMPRUDENTE E ILÍCITA DA RÉ, RESPONSÁVEL PELA NEGATIVAÇÃO, QUE 
NÃO DILIGENCIOU A REGULARIDADE DO DÉBITO ANTES DE PROCEDER 
A INSCRIÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR 
CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO. INSURGÊNCIA DE 
AMBAS AS PARTES. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ATENDIMENTO DOS 
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS 
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 
NOS. 54 E 362 DO STJ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA AUTORA CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.  
(TJSC, Apelação Cível n. 2013.043464-1, de Joinville, rel. Des. Sérgio Izidoro 
Heil, j. 21-11-2013).

Cita-se a seguinte passagem deste aresto:

Neste passo, considerando-se os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, a vedação ao enriquecimento sem causa e a jurisprudência 
desta Câmara sobre a matéria, entende-se razoável majorar a indenização 
arbitrada pela sentença, para o importe de R$ 17.000 (dezessete mil reais).

Assim, analisando-se o caso concreto, vê-se, de um lado, uma 
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empresa de telefonia de grande capacidade organizacional, que não diligenciou 

acerca da existência e regularidade do débito antes de efetivar registro 

do nome do requerente no cadastro restritivo de crédito.

De outro lado, tem-se a autora, consumidora inegavelmente 

vulnerável, que foi negativada nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

tendo sido privada da utilização de seu nome no mercado de consumo, 

decorrente de dívida não contraída.

Deste modo, ponderadas as particularidades do caso em exame, 

forte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o 

valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença, merece reparo, motivo pelo qual deve 

ser majorado para R$ 14.000,00, que, com os consectários legais, atinge o valor 

adequado aos parâmetros desta Corte. 

Deste modo, majorado o valor compensatório, salienta-se que a 

correção monetária deverá incidir a partir da data do presente arbitramento, de 

acordo com a Súmula n. 362 do STJ e os juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da data do evento danoso. Destaca-se que, a partir da publicação da presente 

decisão, deve ser observada somente a Taxa Selic, que compreende os juros de 

mora e a atualização monetária, consoante entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça (AgRg no AREsp 196.158/CE e Súmula 362). 

Em assim sendo, improcede o pleito de redução do valor dos danos 

morais arbitrado na sentença, porquanto cabível a sua majoração.

Recurso da parte autora  Ceni dos Santos Formagini

A parte autora, em sede de recurso adesivo, defendeu novamente o 

cabimento da indenização por danos morais, pugnando pela majoração do valor 

arbitrado na sentença.

Conforme fundamentação acima exposta, quanto ao valor arbitrado 

a título de danos morais, assiste razão à demandante, porquanto cabível a 

majoração à quantia de R$ 14.000,00, em consonância com a extensão do dano 
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causado e os parâmetros fixados por esta Câmara.

Por derradeiro, relativamente aos honorários recursais, 

considerando que a sentença foi publicada já na vigência do novo Código de 

Processo Civil, fixam-se honorários recursais em favor do procurador da autora 

em 2%, perfazendo um total de 12% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §§ 8º e 11 do CPC/2015.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso da autora e 

dar-lhe parcial provimento para majorar o quantum indenizatório ao importe de 

R$ 14.000,00, com a aplicação dos consectários e fixar os honorários recursais, 

na forma acima exposta. Quanto ao recurso de apelação da requerida, conheço 

e nego-lhe provimento.
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