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Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO 
DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO 
DA EMPRESA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
LEGALIDADE DO APONTAMENTO. REGISTRO INDEVIDO. 
CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO, TAL COMO DOS 
DEMAIS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE DANO. TESE REPELIDA. ABALO ANÍMICO 
PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR 
MANTIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. VALOR READEQUADO. 
OBSERVÂNCIA TANTO AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, QUANTO 
AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTE 
ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301287-71.2014.8.24.0039, da comarca de Lages 2ª Vara Cível em que é 
Apelante Celesc Distribuição S/A e Apelado Dirceu da Silva Rosa.

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 maio de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da decisão recorrida (fls. 113/115), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"[...] 
DIRCEU DA SILVA ROSA promoveu contra CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A 

a presente ação de Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela 
antecipada, afirmando que teve negado pedido de crédito por ter seu nome sido 
lançado na Serasa pela requerida, referente a três faturas de energia elétrica 
não quitadas, vencidas nos meses de dezembro/10, abril e junho de 2011. 
Acontece que os registros decorrem de inadimplemento de homônimo do autor, 
posto que o imóvel é situado na cidade de Nova Itaberaba, localidade Alto 
Taquara, onde nunca residiu. Salientou que já moveu ação de indenização 
contra a requerida e lhe foi concedida indenização por danos morais (autos n.º 
039.10.011480-4) por fato idêntico e mesmo assim a ré continua lançando os 
débitos em seu nome de forma indevida, conforme demonstram as faturas com 
vencimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Registrou não ser o 
titular da unidade consumidora n.º 7726449.

Pediu a concessão da tutela antecipada para exclusão do seu nome dos 
cadastros restritivos ao crédito e, ao final, a declaração de inexistência de 
débito e a condenação da acionada ao pagamento de indenização por danos 
morais, juntando documentos.

O processo foi inicialmente distribuído à 4ª Vara Cível desta comarca, 
restando indeferida a tutela antecipada.

Citada, a requerida ofertou contestação apontando a existência do débito 
e que a unidade consumidora está em nome do autor, que foi quem solicitou a 
instalação da energia elética, seno o lançamento do seu nome nos cadastros 
restritivos ao crédito mero exercício regular de um direito. Defendeu que o 
processo indicado não gerou coisa julgada pois seu objeto foi restrito ao 
pagamento de indenização e que em janeiro de 2014 o autor procurou a 
contestante e agrupou as faturas devidas reconhecendo a dívida. Defendeu a 
inexistência de danos morais e após outras considerações concluiu pela 
improcedência. [...]"

Em seguida, sobreveio a sentença.

Da Sentença

O Juiz de Direito, Dr. ANTONIO CARLOS JUNCKES DOS 

SANTOS, compôs a lide, nos seguintes termos:
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"[...]  
Diante do exposto, nos termos da fundamentação, tenho por bem julgar 

procedentes os pedidos formulados para: a) declarar a inexistência de débito do 
autor com a requerida em relação à unidade consumidora n.º 7726449; b) 
determinar que a requerida proceda a revisão da titularidade da unidade 
consumidora n.º 7726449, a fim de evitar novos lançamentos de débitos no CPF 
do autor; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais 
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizados a partir desta 
decisão pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do dia 
29.01.2014.

Concedo, neste momento, a tutela de urgência e determino a imediata 
expedição de ofício ao SPC/Serasa para exclusão do nome do autor em relação 
aos débitos apontados pela requerida.

Condeno, por fim, a demandada ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da Condenação. [...] 
(fl. 115).

Do Recurso da Requerida

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, CELESC 

DISTRIBUIÇÃO S.A., interpôs recurso de Apelação (fls. 122/127), pretendendo a 

exclusão ou eventualmente a minoração da verba indenizatória.

Das Contrarrazões

Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 132.

Vieram conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade

Conhece-se do Recurso, uma vez que presentes os pressupostos 

legais de admissibilidade.

II – Da Aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor

Assevera-se, antes de adentrar propriamente no mérito, que o 

cenário em tela tem cunho de natureza consumerista, dada a hipossuficiência e 

vulnerabilidade apresentada pela parte Requerente, assim como a atividade 

comercial desempenhada pela Requerida, as quais se enquadram 

respectivamente nos conceitos de Consumidora e Fornecedora, à luz das regras 

dispostas no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, ex vi:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

E:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

[...]
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Desta feita, aplica-se o referido Códex à hipótese.

III – Do Julgamento

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. apresentou razões recursais (fls. 

122/127), esclarecendo, inicialmente, a inexistência de coisa julgada sobre a 

exitência dos débitos. No mais, sustenta, em linhas gerais, a legalidade da 

inscrição e, via de consequência, a ausência de danos morais.

Sem razão.

Frise-se, inicialmente, que a empresa Apelante conquanto tivesse a 
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obrigação de demonstrar a legitimidade da dívida que deu ensejo a inscrição do 

nome do Autor no rol de maus pagadores, assim não se comportou.

Diante disso, sem delongas, vê-se que se afigura ilegítimo o débito 

que ensejou o apontamento sub judice (fl. 31) e, via de consequência, ilícita a 

conduta da parte Ré, sobretudo porque esta não trouxe à baila comprovação 

satisfatória a fim de evidenciar a legitimidade de seu crédito, ônus que 

indubitavelmente lhe incumbia.

Nesse contexto, vale destacar trecho da sentença em que o Juiz de 

Direito adequadamente concluiu a questão, adotando-o, a propósito, como razão 

de decidir: 

"[...] 
Tanto na ação n.º 039.10.011480-4, julgada em fevereiro de 2011 quanto 

nesta, o autor esclarece não ser o titular da unidade consumidora n.º 7726449, 
e que a dívida foi contraída por um homônimo seu.

A requerida, tal qual na ação anterior, sustenta que o débito é do autor, 
pois os dados são os dele e que foi ele quem solicitou a instalação da energia 
no endereço da unidade devedora.

Ocorre que a relação jurídica que motivou a inclusão do nome do autor 
nos órgãos de proteção ao crédito, novamente, deveria ser comprovada pela 
requerida, pois ela arquiva os documentos da solicitação de instalação da 
energia no endereço do consumidor. A solicitação é retratada em documentos, 
ato formal, e facilmente poderia ser demonstrado pela concessionária.

Ocorre que, ao que parece, a empresa não procedeu a verificação da 
situação, apesar de já condenada em prestar indenização.

Tem-se, de forma inquestionável, que à ré competia demonstrar a 
regularidade do seu crédito contra o consumidor apontado como devedor, 
sendo plenamente admissível a possibilidade de homônimos.

Os documentos apresentados pela requerida, não obstante a coincidência 
dos números de CPF e RG, sequer foram assinados pela pessoa que 
supostamente compareceu ao escritório da empresa, não se prestando, pois, 
como meio probatório hábil.

Nesse norte, e não estando demonstrado que efetivamente a pessoa do 
autor é o titular da unidade consumidora n.º 7726449, reputa-se irregular o 
lançamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e efetivado o dano 
moral, já que na hipótese configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de 
comprovação, pois seus efeitos secundários são presumíveis.

Em vista disso, considera-se irregular o lançamento, sendo de rigor a 
declaração de inexistência de débito do autor com a requerida em relação á 
unidade consumidora n.º 7726449, da cidade de Nova Itaberaba, e verificado o 
dano moral experimentado pelo consumidor. [...]" (fl. 114).
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À vista disso, forçoso concluir que a negativação em destaque se 

deu de maneira indevida, ou seja, ilícita, surgindo, assim, o dever de indenizar, 

em atenção ao disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.  

Em sequência, impende consignar, por oportuno, que em se 

tratando de abalo anímico decorrente de inscrição do nome do cliente, sabe-se 

que este existe in re ipsa, ou seja, pela força dos próprios fatos, e se caracteriza 

pela simples inscrição, "de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção 

hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum." (CAVALIERI 

FILHO, Sérgio: Programa de responsabilidade civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2003, p. 101/102).

Isso porque é cediço a dificuldade que o Consumidor enfrenta 

quando maculado seu crédito. 

Colhe-se julgado deste Órgão Fracionário em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA 
DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 
MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" COMPENSATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA VERBA. RECURSOS 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - É entendimento cristalizado na 
jurisprudência dos tribunais do País que, havendo a inscrição ou 
manutenção indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 
crédito, está caracterizado o dano moral por abalo do crédito, 
independentemente de comprovação do prejuízo imaterial sofrido pela 
pessoa lesada, porquanto presumível (in re ipsa). [...] (Apelação Cível n. 
2014.011609-0, de Sombrio, rel. Des. JOEL FIGUEIRA JÚNIOR, j. 3/12/2015- 
grifou-se).

À luz dessas considerações, torna-se inequívoco o preenchimento 

dos elementos legais que circundam a reparação civil em tela: conduta ilícita, 

dano (presumível, in casu), e relação de causalidade (o dano decorreu da 

inscrição indevida), de sorte que é de se manter a decisão objurgada que 

reconheceu o dever de indenizar.



                                                         

7

Gabinete Desembargador Rodolfo C. R. S. Tridapalli

Fortuitamente, requer a redução da monta indenizatória definida na 

origem, questão a seguir analisada.

Nesse contexto, assevera-se que não há parâmetros legais para 

arbitrar-se o valor da indenização. Por consequência, não tendo base financeira 

ou econômica própria e objetiva, a verba destinada à reparação de dano moral 

deve ser definida pelo órgão julgador levando em consideração primordialmente 

às minúcias do caso concreto.

Ademais, tal arbitramento deve ser mensurado com moderação, em 

respeito aos princípios da adequação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, em consideração não só às condições sociais e econômicas 

das partes, como também ao grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, 

de forma que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha 

de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento 

injustificado para o lesado.

A respeito, REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA leciona:

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).

E ainda, outro não 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 
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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).

Diante disso, tem-se que a compensação material não se presta 

como instrumento para o enriquecimento ilegítimo daquele que a recebe, porém, 

deverá ser suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o 

ofensor não reitere a prática danosa.

Sob tal panorama, conclui-se que tal conduta merece ser 

indenizada, porquanto, além de ilícita, foi abusiva, causando ao Consumidor, 

indiscutivelmente, o abalo de crédito que alega ter sofrido, e que, em tais casos, 

inclusive, não necessita de comprovação, consoante já exposto.

Todavia, ainda que se considere a reiteração da conduta, tem-se 

que o importe de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), considerando o montante 

atualizado, encontra-se desarrazoado a uma justa compensação, de maneira 

que a pretensão a sua mitigação merece prosperar. Logo, é imperioso o 

provimento do Reclamo da Requerida, no ponto.

Assim, em atenção aos critérios indicados alhures e diante da 

moldura fática delineada nos autos, reduz-se o quantum definido na origem ao 

importe de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), valor este que melhor reflete os 

padrões médios definidos por esta Câmara em situações análogas, máxime 

quando atualizados seus cálculos com os respectivos consectários legais que 

repercutem sobre o valor (correção monetária e juros de mora).

Forte nesses fundamentos, voto no sentido de conhecer do 

Recurso e dar-lhe parcial provimento para o fim de minorar o quantum 

compensatório para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), devidamente corrigidos.

Este é o voto.
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