
Apelação Cível n. 9011675-02.2016.8.24.0000, de Sombrio
Relator: Desembargador Rodolfo C. R. S. Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMPRESA DE 
TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENTE 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO 
RISCO DO EMPREENDIMENTO. ATO ILÍCITO 
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL. 

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

MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
9011675-02.2016.8.24.0000, da comarca de Sombrio 1ª Vara em que é 
Apte/RdoAd Oi Móvel S/A e Apdo/RteAd Carla Matias da Silva.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento. 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. Rodolfo Tridapalli..

Florianópolis, 14 de junho de 2018.

Desembargador RODOLFO C. R. S. TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Da Ação

Adota-se o relatório da sentença recorrida (fls. 49/55), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 
indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta pelo rito 
ordinário por Carla Matias da Silva em face de OI – TNL PCS S/A, todas 
qualificadas e devidamente representadas, aduzindo que foi impedida de 
realizar compras à prazo, financiamentos e teve prejuízos, porque a parte ré 
incluiu indevidamente seu nome nos cadastros de inadimplentes, por suposta 
dívida decorrente do contrato n. 3575708, com vencimento em 18-10-2013.

Todavia, reputa a inscrição indevida, porque não possui nenhum débito 
com a parte ré, tampouco realizou qualquer negócio jurídico com esta.

Diante dos fatos narrados requereu a concessão da tutela antecipada 
para exclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a declaração de 
inexistência de débito, além da condenação ao pagamento de indenização por 
danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos.

Juntou os documentos pertinentes (fls. 8 a 13).
Em decisão liminar foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela e 

declarou-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (fls. 14 e 15).
Citada no tempo e modo corretos (fl. 26), a parte ré contestou o feito (fls. 

28 a 25), afirmando que não há que se falar em prática de ato ilícito, uma vez 
que a autora encontrava-se em débito com a ré, já que em nome desta foi 
habilitado serviço de TV por assinatura - TV Mega Cinema - em maio de 2013, 
com endereço de instalação na cidade de Fortaleza – Ceará, e, por esta razão, 
a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi legítima.

No mais, arguiu a tese de ocorrência de fraude, sob o argumento de que 
terceiro tenha habilitado a linha em seu nome.

Contestou a existência de abalo moral passível de indenização e pugnou 
pela improcedência dos pedidos inaugurais.

Houve réplica às fls. 46 a 48.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir."

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

Da Sentença

O Juiz de Direito Substituto, Dr. STEFAN MORENO SCHOENAWA, 

julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (fls. 

49/55):

"Ante o exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil e com julgamento de mérito, julgo procedente o pedido 
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formulado por Carla Matias da Silva em face de OI – TNL PCS S/A, para 
confirmar a decisão liminar (fls. 14 e 15), declarar inexistente o débito discutido 
nos autos e condenar a parte ré a pagar à autora indenização por danos morais 
no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que deverá ser corrigido 
monetariamente pelo INPC à partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ), 
com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54, do 
STJ), com base no disposto no art. 406 do CC c/c 161, §1º do CTN, e em 
consequência julgo extinto o processo.

Condeno a parte ré no pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da 
condenação, considerando o disposto no art. 20, § 3º do CPC.

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

Do Recurso de Apelação 

Irresignada, OI MÓVEL S/A interpôs recurso de Apelação, no qual 

sustenta, em suma, a inexistência de prova do ato ilícito, bem como do dano 

supostamente experimentado pela Autora/Apelada. Defende, ainda, que a verba 

indenizatória fixada é vultosa, razão pela qual deve ser minorada. 

Ao final, pugna a procedência do Apelo (fls. 61/72).

Do Recurso Adesivo

Por outro lado, irresignada com o valor arbitrado a título de 

indenização por danos morais, CARLA MATIAS DA SILVA interpôs Recurso 

Adesivo requerendo a majoração da indenização, ao fundamento de que a 

quantia fixada pelo Juízo de Primeiro Grau se mostra desarrazoada, vez que é 

insuficiente para inibir as práticas abusivas. Pleiteia, ainda, a majoração da verba 

honorária (fls. 82/88). 

Das Contrarrazões 

As contrarrazões de ambas as Recorrentes foram carreadas às fls. 

77/81 e 91/97, refutando as teses recursais e, ao final, pleiteiam o desprovimento 

do Recurso da parte contrária.

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 (28/05/2015 – fl. 57), seja por aquele diploma não compreender efeito 

retroativo (LINDB, artigo 6º, § 1º).

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

"[...] Ocorre que, 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 Conjunto dos Recursos 

Inicialmente impende consignar que a matéria controversa reside 

precipuamente na responsabilidade civil da empresa Requerida, tal como na 

quantificação da indenização decorrente deste dever.

Pois bem.

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

narrada nos autos, do dever da Requerida de indenizar os danos morais 
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alegadamente experimentados pela Requerente, decorrente da inclusão indevida 

de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Conforme se denota da inicial, CARLA MATIAS DA SILVA foi 

surpreendida com a inscrição de seu nome pela OI MÓVEL S/A em órgãos de 

proteção ao crédito, por um débito que reputa inexistente, aduzindo que jamais 

firmou o contrato em questão com a empresa de telefonia (fls. 02/07). 

Manuseando os autos, verifica-se que a empresa de telefonia não 

carreou aos autos qualquer prova que demonstre a origem do débito que ensejou 

a inscrição noticiada à fl. 10, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 333, II, 

CPC/1973, vigente à época. 

Informa a Empresa de Telefonia, apenas, que o débito em questão 

refere-se a contratação do serviço de TV por assinatura realizado em maio de 

2013, o qual foi cancelado em janeiro de 2014 por inadimplemento, sem, 

contudo, apresentar qualquer documento hábil a comprovar tese aqui defendida.

Ressalta-se, ainda, que a Apelante informa que o serviço 

supostamente contratado foi instalado em endereço localizado na cidade de 

Fortaleza/CE, ao passo que a Apelada possui residência na cidade de 

Sombrio/SC.

Na hipótese, configurou-se o nexo causal entre a conduta adotada 

pela Apelante em formalizar contrato em nome da Apelada sem as devidas 

cautelas, propiciando a indevida inscrição do nome da parte no rol de maus 

pagadores, caracterizando falha na prestação do serviço.

A questão ventilada nos autos amolda-se à figura do art. 186 do 

CCB, in verbis: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito".

Na mesma esteira e no que toca a obrigação de reparar o dano, 

não se deve perder de vista o que resulta disposto no art. 927 do aludido 

Diploma Legal: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo".
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Sendo assim, inquestionável que a responsabilidade por defeito 

relativo à prestação de serviço é objetiva, independente da existência de culpa, 

de modo que, havendo dano causado por ato do fornecedor, presente se faz a 

obrigação de indenizar, a teor dos arts. 12 e 14 do CDC.

Assim, 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 me pronunciei:

"[...] 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).

Do mesmo modo já decidiu este Órgão Julgador:

"Deve responder objetivamente o fornecedor que não procede com 
zelo, por ocasião da conclusão de um contrato, sofrendo o consumidor 
com a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em 
virtude da ocorrência de fraude praticada por terceiros. A inscrição 
indevida em órgãos de restrição ao crédito, mesmo que por culpa de 
terceiro, não exime o fornecedor ao pagamento de indenização por danos 
morais. [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0313132-84.2015.8.24.0033, de Itajaí, 
rel. Des. GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 
27/07/2017, grifou-se).

Ademais, pela Teoria do Risco do Empreendimento, adotada pelo 

Código do Consumidor, aquele que se dispõe a exercer qualquer atividade no 

mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos 

do produto ou do serviço.

Assim, resultou evidente a desídia e a falha da Apelante, que 

deveria e poderia facilmente ter evitado ou minimizado os danos da Apelada, 

caso tivesse adotado as diligências necessárias e compatíveis com a prestação 

do serviço que oferece.

Por conta desse cenário, mantém-se a sentença que reconheceu o 
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dever de indenizar da Apelante.

No que tange ao quantum indenizatório, pugna a Apelante a 

minoração da quantia arbitrada, ao passo que a Recorrente Adesiva pleiteia sua 

majoração. 

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.

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, 
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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).

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 
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).

Feitas essas considerações, infere-se dos autos que a indenização 

foi fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

quantia esta que se adapta aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao 

mesmo tempo em que é apta a cumprir o caráter pedagógico e inibidor da 

reprimenda, razão pela qual deve ser mantida. 

IV – Dos Honorários de Sucumbência

Pugna a Recorrente Adesiva a majoração da verba honorária fixada 

na sentença no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

Sobre o tema, destaca-se o ensinamento de ANTÔNIO CARLOS 

MARCATO:

Ao estabelecer o valor dos honorários, deve o juiz avaliar a atuação do 
patrono na defesa dos interesses da parte vencedora. Quanto mais o empenho 
do advogado tiver nexo com o resultado do processo, mais será a verba 
honorária. Também é relevante o lugar em que a atividade se desenvolve, pois 
muitas vezes essa circunstância exige maior esforço do profissional. Outro 
elemento fundamental à determinação do percentual adequado é a maior ou 
menor complexidade das questões materiais e processuais controvertidas, o 
que está diretamente relacionado com o esforço e o tempo exigidos do 
advogado, para a realização do serviço (Código de Processo Civil interpretado. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2008).

Com base nessa lição e, exibindo a natureza da sentença como 

condenatória, o julgador ao fixar os honorários advocatícios deve, por via de 
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regra, obedecer aos critérios elencados no § 3º do art. 20 do Código 

Processualista de 1973 (vigente à época da prolação da decisão que os 

arbitrou), dispositivo este reeditado no Diploma processual vigente, haja vista seu 

§ 2º do art. 85, in verbis:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
vencedor.

[...]
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço. 

Isto posto, sopesando, então, a natureza da demanda, o nível de 

sua complexidade, o tempo e grau de zelo exigido para o trabalho do causídico, 

vê-se que se afigura adequada a verba honorária cravada na origem não 

merecendo reparos.

V - Conclusão 

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos e 

negar-lhes provimento. Inalterados os ônus sucumbenciais.

Este é o voto.
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