
Apelação Cível n. 0301579-50.2017.8.24.0007, de Biguaçu
Relator: Desembargador André Luiz Dacol

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA RÉ. ALMEJADO AFASTAMENTO DA 
INDENIZAÇÃO, ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE ATO 
ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 
COMPROVADA. DÉBITO ILEGÍTIMO. ALEGAÇÃO DE 
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 
FRAUDE QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA RÉ. 
FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO 
CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA.  DANO MORAL PRESUMIDO 
(IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR QUE SE MANTÉM.

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. IMPORTE FIXADO NA ORIGEM QUE SE 
MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO 
DOS AUTOS. SIMPLES INSCRIÇÃO EM DESFAVOR DO 
AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS MAIS 
GRAVES. CARÁTER PEDAGÓGICO CONTEMPLADO. 
ALTERAÇÃO INVIÁVEL. 

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301579-50.2017.8.24.0007, da comarca de Biguaçu 1ª Vara Cível em que é 
Apelante Tim Celular S/A e Apelado Manoel Alexandre da Silva.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso. Custas legais.

Presidiu o julgamento, realizado nesta data, a Exma. Sra. Desa. 
Denise Volpato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Monteiro Rocha.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargador André Luiz Dacol
Relator
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RELATÓRIO

Em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

adota-se o relatório da sentença, transcrito na íntegra, por refletir com absoluta 

fidelidade o trâmite processual na origem:

Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 
por MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, qualificado, em face de TIM CELULAR 
S.A., igualmente qualificada, objetivando o Requerente, em síntese, a 
declaração de inexistência de débito e o recebimento de verba indenizatória de 
cunho moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alegou o Requerente que foi surpreendido com a sua inscrição nos 
cadastros restritivos de crédito, por conduta da Requerida, embora jamais tenha 
realizado a contratação de quaisquer serviços, não sabendo os motivos que 
levaram a inserção do seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, pugnou o Requerente pela procedência da ação para declarar 
inexistente o débito descrito, além de indenização por danos morais no valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a produção de provas. Requereu, em sede de 
tutela antecipada, a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos.

Decisão, fls. 25, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela, 
determinando a retirada do nome do Requerente dos cadastros restritivos.

Citada, a Requerida ofertou resposta em forma de Contestação, fls. 38/56, 
arguindo, em preliminar, a litispendência. No mérito, aduziu que ambas as 
partes foram vítimas de fraude praticada por terceiros, inexistindo ato ilícito 
praticado pela Requerida e não havendo que se falar em indenização por danos 
morais. Ao final, requereu a improcedência da ação e a produção de provas.

Réplica, fls. 60/90.
Despacho determinando a especificação de provas, fl. 92, com inércia 

pelas partes, fl. 96.
Decisão invertendo o ônus da prova e intimando a Requerida para acostar 

documento comprobatório da contratação alegada, fls. 97/98, com manifestação 
da Requerida, fls. 105/113, e do Requerente, fls. 127/139.

Decisão determinando o apensamento de ações: 301579-50, 301594-19, 
301617-62, 301632-31, 301652-22, 301654-89, 301675-65, 301688-64, 301699-
93 e 301715-47.

A sentença, lavrada às fls. 199-206, decidiu da seguinte forma:

Diante do exposto, o que mais dos autos constam e os princípios de 
direito aplicáveis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
declinados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 
por MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, qualificado, em face de TIM CELULAR 
S.A., igualmente qualificada, para:
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DECLARAR inexistentes todos os débitos descritos na Certidão da CDL, 
que acarretaram na inscrição de fls. 23/24, confirmando a Decisão já proferida 
em sede de tutela antecipada;

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais 
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do 
arbitramento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do 
evento danoso (inscrição indevida), sendo que tal valor é único e se refere aos 
feitos 301579-50, 301594-19, 301617-62, 301632-31, 301652-22, 301654-89, 
301675-65, 301688-64, 301699-93 e 301715-47, acarretando na extinção dos 
dez processos já individualizados;

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 
pagamento de 50% das custas e despesas processuais porventura existente. 
Condeno, ainda, o Requerente ao pagamento de honorários em favor do 
Procurador da Requerida, que fixo em R$ 500,00, com fundamento no art. 85, § 
2º e §8º do NCPC. A Requerida, por sua vez, arcará com o pagamento de 
honorário em favor do procurador do Requerente, que arbitro em 15% sobre o 
valor da condenação. Em razão da gratuidade, as obrigações decorrentes da 
sucumbência do Requerente ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 
(NCPC, art. 98, § 3º);

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 210-221). Nas 

razões recursais, aduziu a existência de contrato válido e, por consequência, 

exercício regular do direito, assim como culpa exclusiva de terceiro e a 

inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do 

quantum indenizatório.

Contrarrazões (fls. 244-272) apresentadas a destempo (fl. 238).

Este é o relatório.
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VOTO

1. Compulsando os autos, observo a presença de pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade (intrínsecos: cabimento, interesse 

recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer; 

e extrínsecos: regularidade formal, tempestividade) razão por que conheço do 

recurso.

2. O autor ajuizou a presente ação de indenização por danos 

morais em desfavor da Tim Celular S/A pautada em inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, eis que nunca contratou 

qualquer serviço com a operadora de telefonia demandada.

Gizo constituir fato incontroverso que a relação entre as partes é de 

consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. Neste âmbito, a 

responsabilidade civil é objetiva, consoante o artigo 14 do respectivo Códex, 

prescindindo da comprovação da culpa, aqui entendida em sentido amplo, sendo 

indispensáveis apenas o dano e o nexo de causalidade.

Objetivando esquivar-se da responsabilidade que lhe é imputada, a 

recorrente alega ter agido no exercício regular de direito ao determinar a inclusão 

do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito, ou, ainda, a excludente de 

responsabilidade por fato exclusivo de terceiro proveniente de atuação 

fraudulenta, aduzindo também ter sido vítima de fraude.

Razão não lhe assiste.

É certo que o nome do apelado foi inscrito no cadastro de 

inadimplentes, sendo também incontroverso que esta inscrição foi indevida, uma 

vez que os documentos juntados na peça de defesa demonstram a fraude 

grosseira cometida por terceiros (fls. 47-49), evidenciando a negligência na 

fiscalização e verificação da higidez dos documentos e assinaturas para 

contratação dos seus serviços.
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A respeito, não se pode desconsiderar, por ser fato público e 

notório, que esse tipo de ato praticado por fraudadores é comum, sendo 

esperado que os estabelecimentos acautelem-se de todas as medidas 

necessárias para evitar a prática criminosa. Não o fazendo, respondem pelos 

danos causados, os quais se constituem como fortuito interno, típico acarretador 

da responsabilidade civil.

Acerca do tema, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FRAUDE 
PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA EMPRESA. 
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HIPÓTESE EM QUE 
NÃO SE APLICA A SÚMULA 385/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 1. "O fato de o evento lesivo decorrer de fraude praticada por 
terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo remansoso o 
entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe à empresa 
verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a 
terceiro na entabulação de negócios financeiros." (AgRg no AREsp 356.558/DF, 
Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28/11/2013) (...) (AgRg 
no AREsp 521.997/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 21/8/2014)

Mutatis mutandis, é da jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA. SUPOSTA COMPRA FRAUDULENTA COM CARTÃO 
DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE 
INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 
FINANCEIRA REQUERIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE 
NÃO TER PRATICADO ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA COMPRA PELO AUTOR A JUSTIFICAR A 
ANOTAÇÃO DO SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS 
QUE INCUMBIA À DEMANDADA (ART. 14, § 3, DO CDC). FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA QUE NÃO 
OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA AO ANALISAR A REGULARIDADE 
DA TRANSAÇÃO. PEDIDO DE APLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 
OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A 
RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO 
DA ATIVIDADE-ECONÔMICA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO EVIDENCIADA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA INARREDÁVEL. INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (...) (AC n. 
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0023794-03.2011.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Denise Volpato, j. 
4/4/2017). (grifei)

Assim sendo, vê-se que a responsabilidade da operadora de 

telefonia é afigurada em duas vertentes. Primeiro, pela conduta negligente em 

não tomar os cuidados necessários para evitar a lamentável prática ilícita. 

Segundo, pela imprudência em desabonar o nome do autor sem certificar-se 

acerca da higidez do débito.

De outro lado, inegável a angústia e frustração experimentadas pelo 

autor ao ver-se incluído indevidamente no rol de inadimplentes por dívida 

decorrente de serviço que sequer utilizou/contratou.

Nestes casos, o abalo anímico é presumido (in re ipsa) e independe 

da produção de provas, porquanto é decorrência lógica do ilícito – inscrição 

indevida no cadastro de inadimplentes.

Sobre o dano in re ipsa, saliente-se que o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção 

equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (AgRg no Ag n. 

1.379.761, Min. Luis Felipe Salomão).

Nesta mesma linha, extrai-se precedente desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DA 
AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA NÃO 
EXISTENTE. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE MERO DISSABOR. ABALO 
DE CRÉDITO PRESUMIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 
INDENIZAR MANTIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 20.000,00). 
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. REDUÇÃO PARA R$ 13.000,00 (TREZE 
MIL REAIS). RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, EM CONFORMIDADE A PRECEDENTES 
DESTA CÂMARA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE 
REDUÇÃO. PERCENTUAL MANTIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. (AC n. 
0000729-52.2014.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Stanley da Silva Braga, j. 
25-04-2017).
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Portanto, pelas razões expostas, não merece prosperar o 

argumento levantado pela apelante no sentido de inexistir comprovação dos 

prejuízos sofridos, pois a existência do evento danoso é presumida.

Logo, conjugados os requisitos da responsabilidade civil, mantem-

se a obrigação indenizatória. 

2.1. Subsidiariamente, a apelante requer a minoração do quantum 

indenizatório. 

 A respeito, observa-se não existir um valor tabelado para cada 

situação, de modo que os critérios utilizados pela jurisprudência para quantificar 

os danos morais são de ordem subjetiva, podendo-se citar a compensação à 

vítima pelo transtorno sofrido, as condições sociais, culturais e econômicas da 

vítima e do ofensor, a intensidade do dolo ou grau da culpa, o caráter 

pedagógico ao ofensor, entre outros.

Nessa senda, Sílvio de Salvo Venosa doutrina:

Não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir 
em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. [...] a reparação do dano 
moral deve guiar-se especialmente pela índole dos sofrimentos ou mal-estar de 
quem os padece, não estando sujeitos a padrões predeterminados ou 
matemáticos. (Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2007. p. 38)

Logo, o valor indenizatório deve ser estabelecido de tal forma que 

desestimule a prática de ilícitos e compense a vítima pelo transtorno sofrido, tudo 

em observância à situação das partes, ao dano suportado e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, ilustra-se alguns precedentes:

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns 
critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes 
litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da 
culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou 
insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro. (TJSC, Apelação 
Cível n. 0300092-54.2014.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. Marcus Tulio 
Sartorato, j. 21-03-2017).
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  O valor da indenização por dano moral deve ser graduado de forma a 
coibir a reincidência do causador da ofensa dano e, ao mesmo tempo, inibir o 
enriquecimento do lesado, devendo-se aparelhar seus efeitos dentro de um 
caráter demarcadamente pedagógico, para que cumpra a indenização as 
funções que lhe são atribuídas pela doutrina e pela jurisprudência. De outro 
lado, impõem-se consideradas as circunstâncias do caso concreto, levando em 
conta, no arbitramento do quantum correspondente, a gravidade do dano, a 
situação econômica do ofensor e as condições do lesado (TJSC, Apelação 
Cível n. 2015.017783-3, da Capital, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 
16-4-2015).

Realizados estes apontamentos, constato que, ao mesmo tempo 

em que o julgador deve considerar a situação econômica daqueles que 

causaram o dano e a condição financeira da vítima, a fim de não gerar o 

enriquecimento ilícito, precisa estar atento aos motivos, às consequências da 

ofensa e à culpa com que agiu o ofensor.

In casu, as consequências danosas derivam tão somente da 

inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, em razão de 

dívidas inexistentes. Isso porque, malgrado o recorrido tenha afirmado que teve 

seu crédito negado ao tentar realizar comprar no comércio, não juntou aos autos 

documento capaz de comprovar a sua tese, ônus que lhe incumbia conforme o 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, tenho que as consequências danosas foram normais à 

espécie de conduta antijurídica da empresa demandada, o que afigura-se 

suficiente para manter a quantia a ser paga.

Nesse diapasão, colhe-se entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA COM CARTÃO 
DE CRÉDITO PELA INTERNET, POSTERIORMENTE CANCELADA EM 
VIRTUDE DA FALTA DE ENTREGA DO BEM. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA 
E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.    AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO 
REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE APRECIAÇÃO NO 
APELO. EXEGESE DO ARTIGO 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.   RECURSO DO DEMANDADO. PLEITO 
DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE NÃO TER COMETIDO 
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ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. BANCO REQUERIDO QUE APESAR DE 
SER CIENTIFICADO DO CANCELAMENTO DA COMPRA REALIZADA COM 
CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR, CONTINUOU EFETIVANDO A 
COBRANÇA DAS PARCELAS, E POSTERIORMENTE INCLUIU SEU NOME 
NO ROL DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR 
PARTE DO REQUERIDO. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO EVIDENCIADA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA INARREDÁVEL. INSURGÊNCIA QUANTO À 
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. ABALO MORAL 
PRESUMIDO (IN RE IPSA). INSCRIÇÃO INDEVIDA MANTIDA POR MAIS DE 
3 (TRÊS) MESES. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. 
PRIVAÇÃO INJUSTIFICADA DO USO DO NOME PERANTE O MERCADO DE 
CONSUMO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE ELENCADOS 
NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE 
INDENIZAR MANTIDO.   PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL 
REAIS). INSUBSISTÊNCIA. QUANTIA FIXADA QUE ATENDE AO PRINCÍPIO 
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE MANTER O 
CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR ESSENCIAL À REPRIMENDA. VERBA 
INDENIZATÓRIA MANTIDA.    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.  (TJSC, Apelação Cível n. 0000098-
98.2013.8.24.0126, de Itapoá, rel. Des. Denise Volpato, j. 23-05-2017) (grifo 
nosso).

Ademais, registro que o valor em questão foi estabelecido 

conjuntamente para esta demanda e para outras nove, estas fulcradas em outras 

inscrições do nome do autor pela ora apelante. Inegável, assim, a 

impossibilidade de redução da quantia. 

De mais a mais, a apelante é uma grande empresa de telefonia, 

com plenas condições de pagar o valor fixado e quantia inferior não geraria 

qualquer função pedagógica.

Dessa forma, com base nas razões expostas e nos parâmetros já 

mencionados, mantenho o quantum.

3. Em que pese tenha a sentença sido proferida já na vigência do 

CPC/2015, ressalto a impossibilidade de se fixar honorários recursais em favor 

do causídico das partes, estabelecidos no artigo 85, § 11, deste diploma.

Isso porque, na hipótese, apenas a parte ré interpôs recurso que, 
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por sua vez, não foi acolhido. E também, as contrarrazões foram interposta a 

destempo. 

Desta forma, mantida a procedência do pedido, conforme decidido 

em primeiro grau, não há falar em arbitramento de honorários recursais, na forma 

do artigo 85, § 11, do CPC/15.

4. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Este é o voto. 
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