
Apelação Cível n. 0301753-78.2015.8.24.0282, de Jaguaruna
Relator: Desembargador Ricardo Fontes

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA.  INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
EMPRESA DE TELEFONIA. 

EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. NÃO 
CONHECIMENTO. 

MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. 
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ABALO MORAL 
PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS 
RECURSAIS. ARBITRAMENTO. 

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301753-78.2015.8.24.0282, da comarca de Jaguaruna Vara Única em que é 
Apelante Tim Sul S/A e Apelado Claudio Luiz Ricardo.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento. 

Participaram do julgamento, realizado no dia 22 de maio de 2018, o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves e a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Cláudia Lambert de Faria.

Florianópolis, 23 de maio de 2018. 

Desembargador Ricardo Fontes
Presidente e Relator
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RELATÓRIO

Adota-se, por oportuno, o relatório da sentença:

Cláudio Luís Ricardo, já qualificado na inicial, por intermédio de 
procurador habilitado, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais 
contra Tim Celular S.A., igualmente qualificada.

Sustentou o demandante que, embora inexistente qualquer débito com a 
requerida, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e a inscrição 
perdurou por quase um ano. Postulou o pagamento de indenização por danos 
morais em razão da alegada inscrição indevida.

Juntou procuração e outros documentos (p. 9-15 e 21).
Recebida a inicial, foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, bem 

como declarada a inversão do ônus da prova (p. 22-23).
Citada, a requerida apresentou, a tempo e modo, resposta sob a forma de 

contestação (p. 29-35).
Suscitou, em resumo, a existência de relação contratual válida e, também, 

que procedeu com diligência por ocasião da contratação, agindo no exercício 
regular de direito, em razão da inadimplência da requerente. Argumentou, de 
outro lado, que não restaram comprovados os danos morais alegados. 
Arrematou postulando a improcedência integral do pedido.

Seguiu-se réplica, na qual a parte autora pugnou pelo julgamento 
antecipado da lide (p. 59-60). 

Ato contínuo, sobreveio sentença às fls. 61-65 a qual contou com a 

seguinte parte dispositiva: 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, em 
consequência, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por dano 
moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora, no 
montante de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, no moldes da súmula 
54 do STJ, e corrigido monetariamente, pelo INPC, deste a presente sentença. 

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das despesas processuais e 
honorários advocatícios, os quais, com amparo no artigo 85, § 2º, do Código de 
Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em 
vista a baixa complexidade da causa, bem como a desnecessidade de 
instrução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Transitada em julgado a presente sentença, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as providências e cautelas de praxe.

Inconformada, a parte ré interpõe o presente recurso de apelação 
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(fls. 70-85). Sustenta, em síntese, que: a) os valores cobrados são devidos, 

porquanto referentes a serviço de telefonia efetivamente prestado; b) o autor 

solicitou a migração do plano para pré-pago no dia 5-10-2014 (protocolo n. 

2014293936238); c) a cobrança é devida porque atinente a saldo residual 

decorrente do cancelamento do plano antes do fechamento da fatura de 

novembro/2014; d) agiu em exercício regular do direito ao proceder à inscrição 

do nome do autor em rol de inadimplentes; e) os supostos danos morais 

vivenciados pelo autor não foram comprovados; e f) o quantum indenizatório 

arbitrado a título de danos extrapatrimoniais é desproporcional. 

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados 

totalmente improcedentes os pedidos iniciais do autor, ou, sucessivamente, para 

que seja reduzido o montante indenizatório, bem como concedido o efeito 

suspensivo ao apelo. 

Contrarrazões às fls. 91-96. 
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VOTO

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, 

destaca-se que o julgamento do presente recurso de apelação acarreta a perda 

superveniente do objeto da pretensão, motivo pela qual não se conhece da 

insurgência no ponto. 

Nesse sentido, destaca-se precedente desta egrégia Corte: AC. n. 

0301009-42.2016.8.24.0058, de São Bento do Sul, Rel. Des. André Luiz Dacol, j. 

em 1-8-2017.

Passa-se, pois, ao exame do mérito. 

Destaca-se, por oportuno, que a relação jurídica subjacente à lide 

consubstancia-se em típica relação de consumo. Isso porque, forte no art. 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, a requerida apresenta-se como pessoa 

jurídica fornecedora, ao passo que o autor, malgrado não tenha contratado os 

serviços da recorrente, assume o papel de consumidor por equiparação, à 

exegese do art. 17 do aludido diploma.

Assim, a celeuma posta a desate atrai para si a imperiosa 

observância dos preceitos da legislação consumerista, a evitar-se, dessa feita, a 

eclosão de desequilíbrio em desfavor da parte autora, porquanto manifesta a sua 

condição de vulnerabilidade.

O art. 14 daquela codificação apregoa, in verbis, que "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".

Depreende-se, da leitura ao excerto normativo supra, que as 

relações jurídicas regidas pelo CDC norteiam-se à luz do regime da 

responsabilidade civil objetiva, na medida em que a configuração do dever 

reparatório, em casos tais, prescinde da comprovação do elemento subjetivo na 
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conduta do fornecedor.

Por conseguinte, à caracterização da obrigação indenizatória, 

estando devidamente evidenciado o ato ilícito, basta a demonstração de 

existência de dano e de nexo de causalidade entre este a conduta do agente.

Satisfeitos tais pressupostos, este arcará com os infortúnios de 

qualquer ordem ocasionados em prejuízo do consumidor, frisa-se, 

independentemente de culpa.

Na situação vertente, é incontroverso que a inscrição indevida do 

nome do autor no rol de inadimplentes resultou de débito inexistente, isso 

porque, embora afirme a apelante que a cobrança se refere a saldo residual 

derivado do cancelamento do plano "pós-pago", em momento algum apresenta o 

contrato ou qualquer documento capaz de corroborar, ainda que minimamente, a 

informação suscitada.

A bem da verdade, o único elemento trazido pela requerida com o 

desiderato de encampar as suas afirmações cuida-se de captura de tela do 

sistema eletrônico da empresa – colacionada à fl. 74 da peça recursal –, da qual 

consta apenas a solicitação de migração do plano "controle" para o "pré-pago" 

em nome do autor no dia 5-10-2014. Logo, não logrou êxito a recorrente em 

desconstituir os fatos narrados na peça proemial (art. 373, II, CPC). 

Em tal cenário, mostra-se patente a desídia da empresa requerida 

ao enviar o nome do autor ao cadastro de restrição ao crédito, pois faltou com 

cautela ao deixar de verificar os dados corretos do real devedor.

Assim, dúvidas não subsistem: incorreu a demandada em flagrante 

negligência, a qual, por si só, é suficiente à materialização do dever de indenizar.

E a reparação dos danos originados da inscrição abusiva é garantia 

assegurada ao consumidor pela normativa regente, que prevê como direito 

básico "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos" (art. 6º, VI).
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Disso não destoa o nosso Código Civil, ao preconizar que "haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" (art. 

927, parágrafo único).

Isso posto, tem-se que a simples inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros de restrição de crédito configura ato ilícito indenizável, 

presumidos os danos morais sofridos, conforme sedimentado pela remansosa 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO   INTERNO.   AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. [...]  
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 
MORAIS PRESUMIDOS. [...].

[...]
2. O  dano  moral,  oriundo de inscrição  ou  manutenção  indevida  em 

cadastro de inadimplentes ou protesto  indevido,  prescinde de prova, 
configurando-se in re ipsa, visto  que  é  presumido  e  decorre  da  própria 
ilicitude do fato. Precedentes.

[...] (AgInt no AREsp/SP n. 1026841, Quarta Turma, Rela. Mina. Maria 
Isabel Gallotti, DJe de 19-10-2017). 

RECURSO  ESPECIAL.  DANO  MORAL.  CADASTRO  DE 
INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  
INDENIZAÇÃO. [...].

1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro 
de  inadimplentes  acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o 
dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, 
cujos resultados são presumidos. Precedentes.

[...] (REsp n. 1369039/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, DJe de 10-4-2017).

Nesse quadro, improsperáveis as assertivas lançadas no apelo, 

pois se faz dispensável a comprovação do abalo moral in re ipsa.

Inconteste a responsabilidade da ré, cabe a análise do pleito 

referente à minoração da verba indenizatória.

É sabido que inexistem parâmetros legais previamente definidos 

para a fixação do valor de indenização por danos morais, estando a estipulação 
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do montante devido sujeita ao prudente arbítrio do julgador, cuja atuação há de 

ser balizada conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa toada, hão de ser considerados, para a acertada aferição do 

quantum indenizatório, elementos como a situação financeira do ofensor e a 

condição econômica do lesado – evitando-se, dessarte, o enriquecimento ilícito 

da vítima, vedado pelo nosso Direito.

Menciona a doutrina, ademais, que a natureza da reparação em 

pecúnia desdobra-se no binômio compensação para a vítima e punição para o 

agente. Ressai da ensinança de Carlos Roberto Gonçalves:

[...] a reparação pecuniária, tanto do dano patrimonial como do dano 
moral, tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. 
O caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano sofrerá 
um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta 
lesiva. Porém a finalidade precípua da indenização não é punir o responsável, 
mas recompor o patrimônio do lesado, no caso do dano material, e servir de 
compensação, na hipótese de dano moral (Direito civil brasileiro: 
responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 4, p. 406).

Razoável será, portanto, o valor capaz de consubstanciar de um 

lado o caráter pedagógico da verba, e, de outro – este ainda mais premente – a 

sua índole ressarcitória.

Subsumidas tais reflexões para o caso sub judice, é de se concluir 

pela manutenção do importe arbitrado pelo juízo de primeira instância (R$ 

12.000,00 – doze mil reais), haja vista que suficiente não só para cumprir o 

desiderato de reprimenda à responsável pelo ato ilícito, como também para 

garantir coerente compensação ao autor pelos abalos experimentados.

Ademais, a quantia estabelecida pelo Magistrado encontra-se em 

sintonia com a mais recente jurisprudência desta Câmara, que já fixou 

indenização em patamar até mesmo superior ao consignado pelo juízo a quo. 

Nesse sentido, veja-se: AC. n. 0307497-70.2016.8.24.0039, Rela. Desa. Cláudia 

Lambert de Faria, j. em 6-3-2018.
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Por fim, a considerar que a sentença foi prolatada sob a égide do 

atual CPC, mostra-se imperiosa a fixação de honorários advocatícios em esfera 

recursal. 

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC que, ao julgar recurso, deverá o 

Tribunal majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, sempre em 

atenção ao trabalho adicional realizado pelo causídico vitorioso na instância 

superior. É defeso à Corte, porém, no cômputo geral da fixação da verba, 

ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido dispositivo para a 

fase de conhecimento.

In casu, em atenção ao labor desempenhado na elaboração das 

contrarrazões, cujos argumentos lançados contribuíram para a rejeição integral 

do apelo, bem como a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 

10% (dez por cento), cabível a majoração para 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado da causa em favor da procuradora da parte autora. 

Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso, e nega-se-lhe 

provimento.  
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