
Apelação Cível n. 0500153-86.2013.8.24.0030, de Imbituba
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO 
ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA 
DE PROVA DA LICITUDE DO DÉBITO. DEVER DE 
INDENIZAR INAFASTÁVEL. DANO PRESUMIDO (IN RE 
IPSA). SENTENÇA MANTIDA. 

INSURGÊNCIA COMUM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA 
INDENIZATÓRIA. OBSERVÂNCIA TANTO AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE, QUANTO AOS PARÂMETROS 
ESTABELECIDOS POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO 
DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. PLEITO DE 
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM 
CONSONÂNCIA ÀS ESPECIFICIDADES DA DEMANDA.  

RECURSOS CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. 
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0500153-86.2013.8.24.0030, da comarca de Imbituba 1ª Vara em que é 
Apte/RdoAd Tim Celular S/A e Apdo/RteAd Lucas Torres Nunes.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer dos recursos, negar provimento ao Apelo e, dar parcial provimento ao 
Recurso Adesivo. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joel Dias Figueira Júnior.
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Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da sentença recorrida (fls. 72/75), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"LUCAS TORRES NUNES ajuizou a presente ação ordinária em face da 
TIM CELULAR S.A., ambos devidamente qualificados, ao argumento de que 
teve seu nome mantido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 
inexistente.

Requereu, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, com a retirada de 
seu nome do cadastro de devedores e, ao final, a procedência dos pedidos 
formulados na inicial, com a condenação da ré ao pagamento de indenização a 
título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários 
advocatícios. Pugnou, ainda, pela concessão da benesse da justiça gratuita.

Juntou procuração e documentos (fls. 18/25).
Foi concedido ao autor o benefício da justiça gratuita, bem como deferido 

os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de inversão do ônus da prova 
(fls. 26/28).

Devidamente citada, a ré deixou de apresentar contestação (fl. 71), motivo 
pelo qual o autor requereu a aplicação dos efeitos da revelia (fls. 68/69).

Os autos vieram conclusos."

Ato contínuo, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a sentença.

Da Sentença

O Juiz de Direito, Dr. RUI CÉSAR LOPES PEITER, julgou 

procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (fls. 72/75):

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, com resolução do mérito (art. 
269, I, do CPC), os pedidos formulados por LUCAS TORRES NUNES em 
desfavor de TIM CELULAR S.A e, em consequência, CONDENO a ré ao 
pagamento de danos morais em favor do autor, no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar de 20.10.2012.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, 
devidamente atualizada, a teor do que dispõe o art. 20, § 3º, do CPC.

Confirmo a tutela antecipada de fls. 26/28 para tornar definitiva, a 
exclusão de seu nome dos registros de inadimplentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Da Apelação da Requerida

TIM CELULAR S/A apela sustentando, em suma, a inexistência de 

dano moral, pugnando a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar. 
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Subsidiariamente, requer a minoração da verba indenizatória fixada, a qual 

reputa excessiva. Defende, ainda, que o termo inicial para a incidência dos juros 

moratórios é do arbitramento da obrigação de pagar.

Por fim, pugna a procedência do Apelo (fls. 78/90).

Do Recurso Adesivo do Requerente

Irresignado, LUCAS TORRES NUNES interpôs Recurso Adesivo 

pleiteando, em linhas gerais, a majoração da verba indenizatória fixada na 

origem, assim como dos honorários advocatícios arbitrados (fls. 136/153).

Das Contrarrazões Recursais

Devidamente intimado, LUCAS TORRES NUNES apresentou as 

contrarrazões recursais às fls. 126/135. Contudo, TIM CELULAR S/A deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de fl. 157.

Da Manifestação do Ministério Público

Ressalta-se a ausência de parecer ministerial, uma vez que o feito 

não se enquadra naquelas hipóteses que exigem a participação do Ministério 

Público.

Os autos, então, ascenderam a esta e. Corte de Justiça. 

Este é o relatório.
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VOTO

I - Do Direito Intertemporal

Não obstante o Código de Processo Civil de 2015 tenha 

aplicabilidade imediata desde 18/03/2016, nos termos de seus artigos 1.045 e 

1.046, registra-se, por oportuno, que a análise da espécie se dá sob a égide do 

Código Buzaid, seja por sua vigência à época em que publicada a decisão sob 

exame (13/02/2015 – fl. 77), seja por aquele diploma não compreender efeito 

retroativo (LINDB, artigo 6º, § 1º).

A propósito, sobre o tema, aponta-se da jurisprudência:

"[...] por mais que a lei processual seja aplicada imediatamente aos 
processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído 
por inúmeros atos. Tal entendimento nos leva à chamada "Teoria dos Atos 
Processuais Isolados", em que cada ato deve ser considerado separadamente 
dos demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre 
ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela 
em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a aplicação do Princípio 
tempus regit actum. Com base neste princípio, temos que a lei processual 
atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei 
nova não gera prejuízo algum às parte, respeitando-se a eficácia do ato 
processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de 
nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos 
futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto 
que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. [...]" 
(REsp 1404796/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, j. 26/03/2014, grifou-se).

II - Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, os recursos 

devem ser conhecidos.

III - Do Julgamento do Mérito dos Recursos

a) Da Responsabilidade Civil

O desate da lide depende da verificação da existência, na situação 

narrada nos autos, do dever da empresa Requerida de indenizar os danos 

morais alegadamente experimentados pelo Requerente, decorrentes da inclusão 

indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, para que se tenha a obrigação de indenizar, é 

necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma 
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preexistente ou um erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre 

eles, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil.

Pois bem. Sabe-se que o apontamento indevido do nome do 

consumidor se enquadra no conceito de serviço defeituoso, nos termos do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor:

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. [...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 
provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diante desse contexto, o fornecedor responde pelos danos 

causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo 

de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa 

exclusivamente da vítima ou de terceiro.

No caso em exame, é incontroversa a inscrição do nome do 

Requerente nos cadastros de restrição ao crédito (fls. 23/25). 

Afirma o Requerente que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito por uma dívida que reputa inexistente, ao passo que alega 

jamais ter contratado os serviços supostamente fornecidos pela empresa de 

telefonia Requerida.

Não obstante, constata-se que a Requerida deixou de apresentar 

contestação no momento oportuno, tendo o Juiz de Direito reconhecido a sua 

revelia na sentença vergastada. 

Assim, diante da inexistência de prova nos autos a respeito da 

exigibilidade/licitude do débito imputado ao Requerente, resulta evidente o ilícito 

perpetrado pelo Requerido, bem como a sua responsabilidade pelos danos 

decorrentes de sua conduta.

Ademais, caberia ao mesmo, seja em razão do disposto no artigo 

333, II, do CPC/1973, seja pelo art. 6º, VIII, do CDC, provar a licitude do débito 

que ensejou o apontamento, contudo, assim não o fez.
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Portanto, diante da conduta lesiva praticada pelo causador do dano 

e o resultado danoso, pacífico o entendimento nesta Corte de Justiça de que o 

abalo moral relativo a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é 

presumido in re ipsa, prescinde de comprovação, pois desabonador na esfera do 

lesado.

Sobre o tema, já manifestei:

[...] - É entendimento cristalizado na jurisprudência dos tribunais do País 
que, havendo a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor nos 
órgãos de proteção ao crédito, está caracterizado o dano moral por abalo do 
crédito, independentemente de comprovação do prejuízo imaterial sofrido pela 
pessoa lesada, porquanto presumível (in re ipsa). [...] (Apelação Cível n. 
0500584-52.2012.8.24.0064, j. 29/09/2016).

Dessa forma, mantém-se a sentença, no ponto, e passa-se à 

análise do quantum fixado a título de indenização por dano moral.

b) Do Quantum Indenizatório

A insurgência comum manifestada por meio dos Recursos cinge-se 

ao pedido de modificação do quantum arbitrado na sentença a título de 

indenização pelos danos morais. Por conta disso, a análise da matéria, neste 

ponto, será realizada em conjunto, tendo em vista que o Requerente pleiteia a 

majoração da verba indenizatória, enquanto que a Requerida sustenta que o 

valor arbitrado é excessivo, devendo ser minorado.

Como é cediço, para a fixação dos danos morais, há de se analisar 

as particularidades do caso concreto, uma vez que inexistem critérios objetivos 

preestabelecidos para essa operação.

Dessa forma, a quantia correspondente à indenização pelo abalo 

moral há de ser fixada com moderação, em respeito aos princípios da 

adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só 

as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e 

a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma 

reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro 

(caráter punitivo e pedagógico da condenação), sem, contudo, ocasionar um 

enriquecimento injustificado para o lesado.
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Sobre o tema elucida CARLOS ALBERTO BITTAR:

"A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 
refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 
produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das 
potencialidades do patrimônio do lesante". (Reparação civil por danos morais. 
RT, 1993, p. 220)

Logicamente, o valor indenizatório não se presta como instrumento 

para o enriquecimento ilegítimo para aquele que recebe, porém deverá ser 

suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o ofensor não 

reitere a prática danosa.

REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA explicita os critérios a 

serem observados no arbitramento da indenização:

"Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral 
são a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante. Inserem-se nesse 
contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, 
como análise do grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado 
no evento danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao 
proveito obtido como ilícito. [...] Em suma, a reparação do dano moral deve ter 
em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, 
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a "inibir 
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da 
sociedade", traduzindo-se em "montante que represente advertência ao lesante 
e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento 
lesivo". (Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 841-842)

A propósito "o valor da indenização deve atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de modo 

a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima". (STJ, AgRg 

no REsp 945.575/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, j. em 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).

Esse é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

[...] "O arbitramento do dano moral é apurado pelo juiz, que o fixará 
consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto 
e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a 
da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que 
seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe. (AC Cível 
98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino)" (AC n. 2009.039135-5, rel. Des. Cid 
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Goulart, j. em 25.10.2011).(Apelação n. 0002281-62.2012.8.24.0163, de 
Capivari de Baixo, rel. Des. GERSON CHEREM II, j. 30/06/2016).

Assim, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-se 

de um lado, o Requerente, hipossuficiente em relação a parte Ré, que teve 

maculada a sua honra, imagem e credibilidade pela conduta daquele, na medida 

em lhe foi atribuída, de forma injusta e gravosa, a pecha de mau-pagador. De 

outro vértice, encontra-se a Requerida, empresa de telefonia de grande porte e 

atuação em todo o território nacional, com inegável capacidade técnica e 

econômica.

Feitas essas considerações, reputa-se que, de fato, o valor da 

indenização arbitrada na sentença no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

não atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica inerentes à 

reparação por dano moral, merecendo, portanto, ser majorado para R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos dos devidos consectários legais,  

quantia esta que melhor se adapta aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade adotados por este Órgão Julgador.

Portanto, acolhe-se o pleito recursal do Requerente, e, por sua vez, 

não merece albergue o pleito de minoração da verba indenizatória pretendido 

pela Requerida.

c) Do Termo Inicial dos Juros Moratórios 

Insurge-se a empresa Requerida quanto ao marco inicial para a 

fluência dos juros de mora, entendendo que estes devem incidir a partir do 

arbitramento, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, no que se refere aos juros moratórios sobre a 

indenização, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da 

Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em se tratando 
de responsabilidade extracontratual, os referidos juros fluem a partir da data do 
evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 2. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (AgRg no AREsp 481513 RJ 2014/0044648-1. Ministro RAUL 
ARAÚJO j. 24/04/2014).

Colhe-se do entendimento deste Órgão Julgador:
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"Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, cujo ilícito civil é 
gerador de dano moral, incidem os juros moratórios a contar do evento danoso, 
consoante disposto no artigo 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ e 
correção monetária a partir do arbitramento". (Apelação Cível n. 
0304882-67.2014.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. JOEL FIGUEIRA JÚNIOR, 
Quarta Câmara de Direito Civil, j. 19/10/2017).

Com efeito, os juros são aplicados a partir da data do evento 

danoso (20/10/2012 – fl. 24), não devendo ser reformada a sentença de primeiro 

grau.

d) Dos Honorários de Sucumbência

No que tange ao pedido do Requerente para a majoração do valor 

fixado a título de honorários advocatícios, razão não lhe assiste. 

A causa não possui grande complexidade ou elevado grau de 

dificuldade, do que se conclui que os honorários fixados no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, estão em consonância com os vetores 

do § 3º do art. 20 do CPC/1973 (vigente à época), norma reeditada no § 2º do 

art. 85 do CPC/2015:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 
despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária 
será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa 
própria. [...]

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e 
o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado 

e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, mantém-se os honorários advocatícios fixados na 

sentença vergastada. 

IV - Dos Ônus Sucumbenciais 

Com relação aos ônus sucumbenciais, ressalta-se que a majoração 

do quantum indenizatório não tem o condão de caracterizar a sucumbência 

parcial dos pleitos iniciais, razão pela qual, deve ser mantida a condenação da 

Requerida ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

V – Conclusão

Por todo o exposto, voto para conhecer dos recursos, negar 



                                                         

11

Gabinete Desembargador Rodolfo Tridapalli

provimento ao Apelo manejado por TIM CELULAR S/A e, por outro lado, dar 

parcial provimento ao Recurso Adesivo interposto por LUCAS TORRES NUNES, 

apenas para majorar a verba indenizatória ao patamar de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais fixados na sentença. 

Inalterados os ônus sucumbenciais.

Este é o voto.
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