
                              
Apelação Cível n. 0303363-18.2015.8.24.0012, de Caçador
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TIM CELULAR 
S/A. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. DANO 
MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO 
FORNECEDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
MAJORAÇÃO  PARA R$ 25.000,00. VALOR CONDIZENTE 
COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU 
DESPROVIDO E ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0303363-18.2015.8.24.0012, da comarca de Caçador (1ª Vara Cível) em que é 
Apte/RdoAd Tim Celular S/A e Apdo/RteAd Luiz Carlos Kampf:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao adesivo do autor. 
Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Fernando Carioni, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Saul Steil.

Florianópolis, 19 de junho de 2018.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
RELATORA
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RELATÓRIO

Na 1ª Vara Cível da Comarca de Caçador, o autor Luiz Carlos 

Kampf ajuizou "ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

cancelamento de restrição nos serviços de proteção ao crédito e  indenização 

por danos morais" contra a Tim Celular S.A., na qual narra que: a) é cliente da ré 

e possui plano pós-pago para telefonia móvel; b) durante a contratualidade, 

houve divergência entre o consumidor e a operadora acerca das parcelas de 

25/03/15 e 25/04/15, as quais somadas alcançavam o montante de R$ 585,01 

(quinhentos e oitenta e cinco reais e um centavo); c) recebeu notificação, por 

solicitação da ré, de que foi emitido boleto pela SERASA EXPERIAN acerca das 

referidas faturas, a ser pago até o dia 06/08/15; d) pagou antecipadamente o 

boleto, em 27/07/15; e) mesmo assim,  ao efetuar compras no comércio, 

descobriu a negativação pelo débito referido. 

Em contestação (fls. 34/60) a ré alegou a existência do débito, e 

que agiu em exercício regular de direito ao cobrá-lo. Suscitou a inexistência de 

danos morais indenizáveis, considerando que a situação não passou de mero 

dissabor. Defendeu também a inexistência de provas das alegações do autor. 

Ato contínuo, sobreveio a sentença (fls. 107/113) que julgou 

procedentes os pedidos do autor nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do Código de 
Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Luiz Carlos 
Kampf contra a Tim Celular S/A a fim de: 1) DECLARAR a inexistência de 
débitos referente aos títulos de ns. GSM0231154034670 e 
GSM0231134932165; 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, incidindo juros de 
mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), além de 
correção monetária, pelo índice adotado por nossa e. CorregedoriaGeral de 
Justiça (INPC/IBGE), a incidir desde o arbitramento.
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Ratifico a antecipação de tutela deferida initio litis (fls. 21-23).
CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 
do art. 85, § 2º, do NCPC.."

Irresignada, a Tim Celular S.A. apelou (fls. 117/124), insistindo que 

não é devida a indenização moral na situação em concreto, tanto pela 

inexistência de ato ilícito quanto pelo fato de o autor não ter comprovado o dano 

sofrido. Alternativamente, em caso de improcedência de seus pedidos, requereu 

a diminuição do quantum indenizatório. 

O autor interpôs Recurso Adesivo (fls. 139/148) requerendo a 

majoração do valor da indenização moral. 

Sobrevindo as contrarrazões, os autos ascenderam à esta corte.

VOTO

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na ocorrência ou não de 

abalo moral indenizável. 

Alega o recorrente que o autor não conseguiu comprovar o dano 

moral que teria supostamente sofrido, os quais reputa como meros 

aborrecimentos. 

Razão não lhe assiste.

A existência de abalo anímico ensejador da reparação moral resta 

evidenciada, tendo em vista que o caso envolve cobrança injustificada de débito 

já quitado, que culminou com a inclusão do nome do autor no cadastro restritivo 

dos órgãos de proteção ao crédito. Todo este contexto indica que a situação não 

se trata de mero dissabor. Ademais, cabe dizer que seria desnecessária a prova 

do dano, por parte do autor, tendo em vista que a inscrição indevida em cadastro 

negativo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. 

Corroboram o alegado os precedentes deste Tribunal, a ver:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA TIM S.A. 1. ALEGADA 
AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 
CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL ÍNSITO À 
PRÓPRIA OFENSA (IN RE IPSA). 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
MONTANTE QUE DEVE SER MANTIDO EM R$15.000,00, EM 
CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. 3. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 
RECURSAIS DEVIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 1º, 8º E 11, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 4. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.  (TJSC, Apelação Cível n. 
0300037-02.2017.8.24.0070, de Taió, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, 
Primeira Câmara de Direito Civil, j. 19-10-2017).

Há que se ressaltar que nas relações de consumo, a 

responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo desnecessária a 

demonstração de culpa pelo ato ilícito, de modo que basta a comprovação do 

dano e do nexo causal entre este e a conduta da ré, conforme dispõe o artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

    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

Da mesma forma, também é objetiva a responsabilidade civil das 

empresas de telefonia, concessionárias de serviço público, em respeito ao 

mandamento do artigo 37, §6º da Constituição. 

Ressalta-se que, em conformidade com o disposto no art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, foi concedida pelo julgador de primeiro grau a 

inversão do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência do autor, na 

condição de consumidor, e da maior possibilidade de a ré, empresa de grande 

porte, prestadora de serviço público, de produzir provas.

Assim, a fim de evitar a sua responsabilização, deveria ter a 
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recorrente demonstrado a inexistência do defeito na prestação dos serviços ou a  

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC), ônus do qual 

não se desincumbiu.  

É esse o entendimento desta Egrégia Corte, conforme se verifica do 

excerto abaixo colacionado:

      APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO 
DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA 
NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.   EMPRESA DE 
TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. IMINÊNCIA DE 
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO 
CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE REPARAR 
MANTIDO.   As empresas de telefonia respondem objetivamente 
pelos danos causados por falhas na prestação do serviço público 
concedido (art. 37, § 6º, da CF).   A manutenção de cobrança 
indevida, inclusive, com envio de diversas correspondência 
informando a possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao 
crédito em caso de não pagamento, mesmo após diversos pedidos 
de cancelamento pelo consumidor, aliada ao longo período de 
descaso, configura ato ilícito que gera abalo anímico.   QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, 
PROPORCIONALIDADE, E EXTENSÃO DA OFENSA. VERBA 
REDUZIDA.   A indenização por lesão extrapatrimonial deve ser fixada 
em atendimento ao binômio razoabilidade/proporcionalidade e à 
extensão do dano (art. 944, caput, do CC). Se o arbitramento de primeira 
instância não atende esses critérios, é viável a minoração do quantum.   
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  (TJSC, 
Apelação Cível n. 0043756-35.2009.8.24.0023, da Capital, rel. Des. 
Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-02-2018) 
(grifos nossos).

      

Superada a questão, passa-se ao exame sobre o quantum 

indenizatório.

É consabido que em matéria de danos morais a lei civil não fornece 

critérios específicos para a fixação do valor da indenização. Por isso a 

jurisprudência tem optado por confiar ao prudente arbítrio do magistrado essa 
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missão de estipular um valor para amenizar a dor alheia.

Desse modo é que se tem fixado o quantum indenizatório de acordo 

com as peculiaridades de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo: o 

dolo ou o grau de culpa daquele que causou o dano; as condições pessoais e 

econômicas das partes envolvidas; a intensidade do sofrimento psicológico 

gerado pelo vexame sofrido; a finalidade admonitória da sanção, para que a 

prática do ato ilícito não se repita; e o bom senso, para que a indenização não 

seja extremamente gravosa, a ponto de gerar um enriquecimento sem causa ao 

ofendido, nem irrisória, que não chegue a lhe propiciar uma compensação para 

minimizar os efeitos da violação ao bem jurídico.

Evidenciando-se o dano moral, fica o responsável sujeito às 

consequências do ato praticado, das quais exsurge, como a principal, no plano 

do direito civil, o pagamento de uma soma a ser arbitrada, conforme a gravidade 

do dano e a capacidade financeira do responsável, com a fixação ficando a 

critério do Poder Judiciário, indenização essa que deverá ser imposta a título de 

justa reparação do prejuízo sofrido, mas não como fonte de enriquecimento do 

lesado (AC n. 99.003511-5, de Ponte Serrada, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch 

Luz).

Nesse passo, atentando-se para os critérios acima alinhavados e 

dando eficácia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 

levando em consideração o fato de que a indenização deve servir como sanção 

para que a conduta não seja reiterada, mas, ao mesmo tempo, não pode causar 

enriquecimento ilícito, tem-se que o montante fixado em sentença deve ser 

majorado para a quantia equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a 

qual se revela adequada para eufemizar as consequências do evento lesivo, 

reprimindo suficientemente o responsável, e se mostra condizente com os 

parâmetros desta Câmara para casos similares. 
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Deixo de fixar os honorários recursais, uma vez que os 

sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo pelo magistrado 

sentenciante. 

Ante todo o exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao 

recurso do réu e dar parcial provimento ao adesivo do autor.  
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