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APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
APONTAMENTO DE DÍVIDA QUITADA. PROCEDÊNCIA NA 
ORIGEM. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. ILÍCITO 
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. 
ABALO MORAL PRESUMIDO. 

PRETENSÃO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO DA 
VERBA COMPENSATÓRIA, PELA RÉ E PELA AUTORA 
RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA 
AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS 
PARÂMETROS DA CASA. QUANTUM MANTIDO.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0305849-78.2017.8.24.0020, da comarca de Criciúma (2ª Vara Cível), em que 
são apelantes e apeladas, reciprocamente, Silvia Albino Custodio e Telefônica 
Brasil S/A:

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer dos recursos e desprovê-los, tudo nos termos do voto. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 22 de maio de 2018, foi presidido 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes, com voto, e dele 
participou a Excelentíssima Senhora Desembargadora Cláudia Lambert de Faria.

Florianópolis, 29 de maio de 2018.

Jairo Fernandes Gonçalves
RELATOR
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RELATÓRIO

Silvia Albino Custódio ajuizou, na comarca de Criciúma, Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

registrada com o n. 0305849-78.2017.8.24.0020, contra Telefônica Brasil S/A, na 

qual alegou que, ao tentar realizar compras no comércio local, teve o crédito 

negado em razão de seu nome estar inscrito na Serasa, por suposto 

inadimplemento com a ré, referente à fatura de celular (contrato n. 0263450365) 

com vencimento em 26-11-2016, a qual restou devidamente quitada. Afirmou que 

mesmo tendo feito reclamação junto à ré, através de contato telefônico, o 

apontamento foi mantido, motivo pelo qual pugnou pela antecipação dos efeitos 

da tutela a fim de que seu nome fosse excluído dos cadastros dos órgãos 

restritivos de crédito.

Por fim, requereu pela declaração de inexistência de débitos, assim 

como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

custas processuais e honorários advocatícios, pugnando, ainda, pela inversão do 

ônus da prova e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Concedida a gratuidade da justiça (fls. 68-75) e deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela (fls. 76-77), citada (fl. 95), a ré apresentou 

contestação (fls. 81-88), na qual afirmou que o valor cobrado refere-se a contrato 

válido, em vigor e às faturas com vencimentos em dezembro/2016 e 

janeiro/2017, cujos serviços foram devidamente prestados pela empresa de 

telefonia, não havendo falar em conduta antijurídica da empresa, mas, sim, em 

exercício regular do seu direito. Asseverou inexistir dano moral passível de 

indenização, pugnando, ao final, pela total improcedência da demanda.

Após a réplica (fls. 101-107), sobreveio a sentença (fls. 112-114), 

que julgou procedentes os pedidos para confirmar a decisão liminar, declarar 

inexistente o débito discutido e condenar a ré ao pagamento de indenização a 

título de danos morais (R$ 25.000,00), com os acréscimos legais, além das 
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custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o 

valor da condenação.

Silvia Albino Custódio, inconformada, interpôs recurso de Apelação 

Cível (fls. 118-125), pugnando pela majoração dos danos morais.

Telefônica Brasil S/A, igualmente inconformada, apelou (fls. 

127-140), repisando, em síntese, a tese de inexistência de ato ilícito, pugnando 

pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, 

alternativamente, pela minoração da verba indenizatória.

Intimados, os litigantes apresentaram contrarrazões (fls. 146-151 e 

152-161).

Logo após, os autos foram remetidos a esta superior instância.

Este é o relatório.
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VOTO

Os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Dos autos, o ponto chave da insurgência recursal da empresa ré diz 

respeito à inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito por suposto débito referente a fatura de linha de telefonia móvel, do mês 

de novembro/2016, que aduz a demandante ter pago.

Com efeito, ainda que a empresa demandada tenha afirmado que 

agiu no exercício regular do seu direito, não obteve êxito em comprovar a 

legitimidade da inscrição de fl. 26, mesmo depois de a demandante ter 

comprovado o pagamento da referida fatura (com vencimento em 26-11-2015) 

(fls. 28-29) – limitou-se a dizer que "os valores cobrados" referem-se às faturas 

vencidas em dezembro/2016 e janeiro/2017, sem, contudo, impugnar os 

documentos de fls. 26-29 –, o que, por si só, já demonstra a falta de cautela com 

que agira.

No ponto, e como muito bem destacado pelo Togado singular, "o 

documento de fls. 26/27 demonstra claramente a negativação do nome da autora 

em razão de débito com vencimento em 26/11/16, cujo comprovante de 

pagamento repousa à fls. 29" (fl. 113). Ou seja, diferentemente do que tenta 

fazer crer a empresa de telefonia ré, a autora foi inscrita por débito referente a 

uma única fatura, com vencimento em 26-11-2016, e não por débitos oriundos 

das faturas com vencimentos em dezembro/2016 e janeiro/2017, pouco 

importando se as faturas sempre tarifam a utilização do mês anterior.

Desta feita, evidenciado está que a empresa ré, ao lançar 

indevidamente o nome da autora nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito 

(fl. 26), não tomou as devidas providências, tampouco as fez com cautela, haja 

vista, repita-se, não ter conseguido demonstrar o suposto inadimplemento da 

autora, objeto do apontamento na Serasa.
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Certo é, portanto, o dever de reparação imputado à ré nestes autos, 

respondendo pelos danos experimentados pela demandante, os quais, segundo 

entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça e em se tratando de danos 

extrapatrimoniais, prescindem de provas (presumidos), já que o prejuízo a esse 

título decorre dos efeitos do ato da inserção indevida (Apelação Cível n. 

2008.080329-7, rel. Des. Henry Petry Junior, julgada em 17-2-2009), tornando-se 

inócua a alegação de que não se teria caracterizado a sua responsabilidade civil, 

por se estar diante de mero aborrecimento.

E, face a teoria do risco próprio do empreendimento, a negligência 

correspondente à anotação indevida de restrição creditícia por dívida inexistente 

atenta contra o dever de cautela que os fornecedores de produtos e serviços 

devem ter ao negociarem no mercado, e é ensejadora, como dito, do abalo 

anímico decorrente do impedimento dos atos da vida social-creditícia do 

ofendido, motivo pelo qual não há afastar a responsabilidade da demandada, 

justamente porque, quem lucra na sociedade, tem que pagar o preço por lesá-la, 

a fim também de evitar novas ocorrências dessa natureza.

Nesse sentido, a vasta jurisprudência desta Corte: Apelação Cível 

n. 2013.036959-5, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, julgada em 16-7-2013; 

Apelação Cível n. 2013.032956-0, rel. Des. Luiz Fernando Boller, julgada em 

27-6-2013; Apelação Cível n. 2013.008669-1, rel. Des. Henry Petry Junior, 

julgada em 21-3-2013; e Apelação Cível n. 2008.063024-7, rel. Des. Stanley da 

Silva Braga, julgada em 8-3-2012.

No tocante aos pleitos de minoração e majoração dos danos morais 

pela ré e pela autora, respectivamente, tem-se que melhor sorte não socorre a 

nenhum dos litigantes.

Em casos como o presente, sabe-se que a reparação deve seguir 

parâmetros que envolvem desde a capacidade econômica das partes até 

aqueles que evitem a continuidade de condutas prejudiciais aos consumidores. 

Ou seja, a importância fixada deve servir de compensação aos prejuízos, 
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constrangimentos, dissabores e transtornos sofridos pela vítima do evento 

danoso, e ter caráter pedagógico e inibidor, capaz de evitar o cometimento de 

novos atos ilícitos.

Justamente por os critérios de fixação da reparação por dano moral 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso concreto, 

merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao ofendido, e devem, 

no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, sem que exceda o limite da 

punição a ponto de causar grave prejuízo econômico ao ofensor.

Em outras palavras, a prestação pecuniária a ser determinada deve 

se dar em medida justa, para compensar os prejuízos causados pelos fatos 

antes narrados e com o objetivo punitivo/reparador em mente, de modo que a 

indenização se amolde ao caso concreto e seja, além de reparadora, 

sancionadora.

Se não bastasse, o caso dos autos é daqueles típicos 

indenizatórios contra empresas de telefonia e/ou instituições financeiras – cuja 

capacidade econômica não se discute, e cujos valores arbitrados a título de dano 

moral servem para desestimular a atuação desidiosa repetitiva dessas 

organizações –, que repetidamente inscrevem indevidamente o nome dos 

consumidores nos órgãos restritivos de crédito por dívidas inexistentes ou 

devidamente quitadas.

Casos como o dos autos, faz-se necessário, repita-se, reparar os 

danos inegavelmente causados aos consumidores vitimados pela conduta 

negligente daqueles que mantém atividade financeira, mormente diante dos 

incontáveis casos semelhantes que vêm sendo julgados pelo Judiciário, 

evidenciando que a prática de inscrições indevidas em órgãos restritivos de 

crédito tem ocorrido com frequência alarmante, expondo toda a sociedade aos 

riscos de tais práticas ilícitas.

A sentença recorrida fixou a indenização em R$ 25.000,00, 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do vencimento da 
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dívida (26-11-2016), e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do decisum 

(28-2-2018),  quantia esta que se mostra dentro dos parâmetros da Câmara em 

casos semelhantes, devendo ser mantida justamente para atender o fim a que se 

destina.

Por fim, deixa-se de fixar honorários em sede de recurso, nos 

termos do artigo 85, §§ 1º e 11 do Código de Processo Civil, porquanto já 

arbitrados no máximo permitido (20%).

Ex positis, vota-se no sentido de conhecer dos recursos e negar 

provimento a eles, mantendo incólume a sentença guerreada, tudo nos termos 

do voto.
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