
Apelação Cível n. 0302143-95.2017.8.24.0082, da Capital - Continente
Relator: Desembargador André Luiz Dacol

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA 
NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. EXERCÍCIO 
REGULAR DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. BAIXA DA 
FATURA APÓS RECLAMAÇÃO JUNTO À ANATEL. DÉBITO 
ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. 
DEVER DE INDENIZAR QUE SE MANTÉM. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPORTE FIXADO NA 
ORIGEM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. 
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE 
ÓRGÃO REGULADOR. DESRESPEITO ÀS TENTATIVAS 
DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA QUESTÃO PELA 
AUTORA. MANUTENÇÃO DO IMPORTE. 

TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. 
ALTERAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MORA 
QUE DEVE INCIDIR DESDE A DATA DA CITAÇÃO. 
ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ART. 405 DO CÓDIGO 
CIVIL. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0302143-95.2017.8.24.0082, da comarca da Capital - Continente 2ª Vara Cível 
em que é Apelante Oi Móvel S/A. e Apelado Ellen Fernandes.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, dar 
parcial 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.
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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:

Ellen Fernandes ajuizou ação de indenização por danos morais em face 
de Oi Móvel S/A, alegando, em síntese, que no início de 2016 contratou com a 
ré, e que em abril de 2016 solicitou a portabilidade para outra operadora, em 
face da má prestação dos serviços, contudo, recebeu cobranças referentes ao 
período de maio a agosto de 2016, cujos valores são indevidos pois os serviços 
estavam cancelados.

Alegou que seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes em razão 
de débitos dessas faturas, e que sofreu dano moral.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que seja 
determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. No 
mérito, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 
morais, e do ônus sucumbencial. Com a inicial juntou documentos (fls. 01/34).

A tutela provisória de urgência foi deferida (fl. 53).
Citada (fl. 60), inexitosa a conciliação (fl. 96), a ré contestou (fls. 74/95), 

alegando que os débitos cobrados são devidos, pois os serviços contratados 
pela autora foram prestados.

Afirmou que a inscrição do nome da autora em cadastros de 
inadimplentes ocorreu em exercício regular de direito, e que não restou 
caracterizada a ocorrência de danos morais, não havendo o que indenizar.

Requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial, condenando-
se a autora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Réplica às fls. 98/106.
Sobre os documentos juntados pela autora, manifestou-se a ré à fl. 110.

A sentença, lavrada às fls. 111-115, decidiu da seguinte forma:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inc. I do NCPC, JULGO 
PROCEDENTES os pedidos formulados por ELLEN FERNANDES nesta AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que move em face de OI MÓVEL 
S.A para:

a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência;
b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

correspondente à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser 
corrigida monetariamente a partir do arbitramento até a efetiva quitação, 
acrescida de juros de mora a partir do evento danoso.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.
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Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 119-126). Nas 

razões recursais, aduz inexistência de ato ilícito, em razão do inadimplemento 

por parte da autora e, via de consequência, exercício regular do direito na 

inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e da cobrança do 

valor pendente de quitação. Também em razão da licitude da cobrança, alude 

ausência de danos morais. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a 

indenização pelo abalo anímico. Subsidiariamente, pugna pela minoração do 

quantum indenizatório e a readequação do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões apresentadas às fls. 136-146.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Compulsando os autos, observo a presença de todos os 

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. Trata-se de recurso de apelação interposto por Oi Móvel S/A 

contra a sentença que, ao julgar os pedidos autorais procedentes, declarou a 

inexistência de débito e condenou a operadora de telefonia demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).

Em suas razões, alega que não cometeu qualquer ato ilícito capaz 

de ensejar o dever de indenizar, sob o argumento de que o débito que acarretou 

a negativação do nome da autora é legítimo. Caso mantida a condenação, 

requereu a minoração do quantum indenizatório, eis que o valor da 

compensação estabelecida mostrou-se excessivo.

Constitui 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.

Dessa forma, para eximir-se da responsabilidade pelos danos 

causados à autora, a empresa apelante teria que comprovar alguma das 

excludentes do nexo causal, as quais estão previstas no § 3° do dispositivo legal 

supracitado. 

No caso em tela, alega a empresa apelante exercício regular do 

direito na cobrança das faturas, sob a justificativa de que o serviço de telefonia 
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foi disponibilizado e usufruído pela autora.

Adianto, razão não lhe assiste.

Isso porque, a asserção construída pela apelante é isolada de 

qualquer elemento probatório, tratando-se de mera narrativa, sendo mister 

destacar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, lhe cabia a demonstração de 

que o contrato se manteve hígido e que, de fato, houve utilização do serviço pela 

autora, pois, na qualidade de prestadora do serviço, a prova de sua parte era 

plenamente possível.

Em contrapartida, verifica-se que, em resposta à reclamação 

efetuada pela autora via sistema de atendimento online da Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, a ré confirmou, em 8/4/2016, o cancelamento da 

cobrança da fatura com vencimento em 4/5/2016. É o que consta à fl. 25:

[...] Mediante aos questionamentos realizados referente a cobrança após 
cancelamento, esclarecemos que, foi realizada a contestação da fatura em 
aberto sendo a respectiva referência: vencimento 04/05/2016 no valor de R$ 
34,90 foi cancelada em sua totalidade conforme protocolo 15006035059 no 
contato cliente foi orientada a desconsiderar a fatura citada. [...]

Todavia, em total desrespeito ao seu próprio ato, a Oi Móvel não 

efetivou o cancelamento da fatura vencida em 4/5/2016 e inscreveu o nome da 

autora no cadastro de inadimplentes em razão deste aludido débito (fl. 16). E 

mais: quando a autora, mais uma vez, tentou solucionar o problema, a operadora 

de telefonia imputou à consumidora o ônus de entrar em contato com a empresa 

de cobrança para resolver a pendência dos débitos em aberto (fls. 28-29).

A respeito, inclusive, o douto sentenciante, Dr. Cláudio Eduardo 

Regis de Figueiredo e Silva, bem consignou:

A inscrição se refere a débito vencido em 04/05/2016 (fl. 16), quando já 
estavam cancelados os serviços a que a autora aderiu.

O cancelamento do contrato em 01/04/2016 foi confirmado pela Anatel 
durante o atendimento eletrônico prestado à autora em 03/05/2016 (fls. 32/34). 
Nesta oportunidade, a Anatel afirmou ter solicitado a "[...] isenção das faturas 
em aberto sendo a respectiva referência: vencimento 04/05/2016 no valor de R$ 
34,90 e 04/06/2016 foi o valor de R$ 34,90 [...]" (sic fl. 32).
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Outrossim, extrai-se da correspondência enviada pela ré à autora (fl. 106), 
que "[...] por razões técnicas, seu atual Plano de Serviço de telefonia será 
descontinuado a partir de 01/03/2016.[...] Entre os dias 01/03/2016 e 
01/05/2016, sua linha funcionará sem cobrança de assinatura [...]".

Diante disso, resta claro que o contrato foi cancelado, que não havia 
débitos remanescentes, e que as cobranças foram indevidas. (fl. 112)

Assim, a partir do momento em que a própria operadora de telefonia 

informa ao consumidor a baixa do débito, nada mais poderia cobrar e, se não há 

débito exigível, igualmente inexiste direito à inscrição do suposto inadimplente.

À luz dessas considerações, torna-se inegável o acerto da decisão 

quanto à inexigibilidade do debito, bem como quanto à responsabilidade civil da 

empresa de telefonia pela inscrição indevida do nome da apelada no rol dos 

maus pagadores.

2.2. Acerca do dano em si, é pacífico tanto na doutrina como na 

jurisprudência que, nesses casos, o abalo moral é presumido ou in re ipsa, de 

modo que prescinde da produção de provas, bastando a comprovação do ilícito.

Ora, o dano moral se caracteriza pela violação aos direitos da 

personalidade, tais como o nome, a imagem, a honra e a intimidade, causando 

desassossego, dor, sofrimento e outros sentimentos negativos.

A respeito, a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a 
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere 
dos artigo 1º, III, e 5º, V e X, da Constiutição Federal, e que acarreta ao lesado 
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (in: Direito Civil brasileiro. v4: 
responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 388).

No mesmo sentido, a lição de Sílvio de Salvo Venosa: "dano moral 

é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua 

atuação é dentro dos direitos da personalidade" (in: Direito Civil: 

responsabilidade civil. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 38).

Datíssima vênia de entendimentos contrários, entendo que, em 

situações nas quais seja exigida dívida não contraída pela parte, com indicação 
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do nome nos cadastros de maus pagadores, em que se torna pública a condição 

de devedor e, portanto, pessoa que não honra com seus compromissos a tempo 

e modo, não se há como deixar de reconhecer o abalo anímico na modalidade 

de dano moral objetivo, ou seja: como desdobramento do ilícito.

Nestes termos, quando o ato ilícito é suficiente a, per se, atingir a 

esfera de direitos do autor está caracterizada a hipótese de dano in re ipsa.

Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, 

devendo ser observado em face da expressa disposição do art. 926 do CPC:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PROVA. 
VALOR RAZOÁVEL.

1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende 
que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 
inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é 
presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...] (AgInt no AREsp 
898.540/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).

Destarte, não restam dúvidas que o autor, ao ser inscrito 

indevidamente no rol de inadimplentes (fl. 15), nas circunstâncias específicas do 

caso concreto, foi vítima de abalo ao seu nome e crédito, passível de 

indenização.

Desta forma, configurada a responsabilidade da ré e o dever de 

indenizar os danos morais sofridos pela autora, deve ser quantificada a verba 

para este fim.

2.3. A respeito do quantum, sabe-se não existir um valor tabelado, 

devendo o julgador ater-se às especificidades de cada situação para, com base 

nos critérios utilizados pela jurisprudência, quantificar os danos morais.

Assim, a sua fixação é de ordem subjetiva, mas com 

fundamentação em parâmetros já consolidados, podendo-se citar a 

compensação à vítima pelo transtorno sofrido, a condição social e cultural da 

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

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 
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inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão de 

dívida inexistente. Ou seja, não existe, nos autos, prova cabal de qualquer outro 

desdobramento, a exemplo de impossibilidade de aquisição de algum bem da 

vida em face da restrição existente.

De outro vértice, o grau de culpa da operadora também foge ao 

normal. Aqui, a concessionária de serviço público deixou de honrar ajuste que 

ela mesmo aceitou, tendo em vista o registro desabonador no nome da autora ter 

sido efetivado após a isenção do débito junto ao sistema virtual da Agência 

Nacional de Telecomunicações. Esta situação evidencia desrespeito não apenas 

ao consumidor, mas à própria autarquia federal.

Outrossim, importa destacar que a autora, diferentemente do que 

costuma ocorrer, buscou a via administrativa para solucionar a questão. Antes de 

bater às portas do Judiciário, tentou se valer do contato telefônico e, não obtendo 

êxito, ainda se utilizou do sistema da ANATEL - o que é, vale dizer, 

absolutamente louvável. Ainda assim, a ré não respeitou todo o esforço e tempo 

despendidos pela autora, conduta que merece ainda maior repreensão.

Nessa linha de intelecção, em juízo de razoabilidade e 

proporcionalidade, em face das especificidades do caso concreto, tenho que o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado e quantia inferior não 

teria qualquer efeito pedagógico.

3. Quanto aos juros moratórios, a sentença merece alteração. Isso 

porque, tratando-se de relação contratual, seu termo inicial deve ser a data da 

citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. O seu percentual, como é 

cediço, é de 1% ao mês.

4. A título de complementação, embora haja parcial acolhimento da 

postulação da ré, tal se deu apenas para adequar o termo inicial dos juros 

moratórios, o que não altera a sucumbência.
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Dessa forma, mantidos os honorários sucumbenciais fixados em 

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

art. 85, § 11, do CPC.

5. Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao  

recurso, tão somente para alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora, 

em 1% ao mês, para a data da citação.

Este é o voto.
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