
Apelação Cível n. 0034492-28.2008.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PARCIAL 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA EMPRESA 
RÉ. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESE 
QUE NÃO COINCIDE COM AQUELAS AFETADAS NOS 
RECURSOS ESPECIAIS N. 1.525.174/RS E 1.525.134/RS. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
LEGITIMIDADE DO DÉBITO QUE ENSEJOU O 
APONTAMENTO. REGISTRO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE DANO. TESE REPELIDA. ABALO ANÍMICO 
PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR 
MANTIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. VALOR DEFINIDO NA 
ORIGEM EM OBSERVÂNCIA TANTO AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, QUANTO 
AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTE 
ÓRGÃO FRACIONÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0034492-28.2008.8.24.0023, da comarca da Capital 2ª Vara Cível em que é 
Apelante Oi S/A e Apelado Publicar Marketing e Propaganda Ltda.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do Recurso negar-lhe 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. 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 decisão recorrida (fls. 206/210), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau:

"[...] 
PUBLICAR MARKETING PROPAGANDA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, situada na rua Presidente Gama Rosa, n° 122, bairro Trindade, em 
Florianópolis – SC, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BRASIL TELECOM LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, situada na Avenida Madre Benvenuta, n° 2.080, em 
Florianópolis, afirmando manter relação contratual com a ré em decorrência do 
uso do terminal telefônico n° 48 3233-1777, bem como do serviço de internet 
banda larga – ADSL.

Sustentou que, em meados de outubro de 2007, aderiu ao pacote de 
dados “Brasil Total Negócios”, que englobava o serviço de ADSL, um pacote de 
ligações e um terminal adicional gratuito de telefonia fixa. Passados alguns dias, 
um técnico dirigiu-se até sua sede para implementar as devidas instalações. 
Contudo, alfim do serviço, percebeu que o preposto designado não instalou o 
ADSL (conforme havia sido solicitado), bem como deixou de informar os 
protocolos relativos ao novo plano de telefonia.

Disse ainda que, em meados de dezembro de 2007, ao ser notificada 
duma cobrança relativa ao terminal telefônico instalado, ligou para o SAC da ré 
tentando resolver o problema, já que, conforme o pacote contratado, o terminal 
havia sido ofertado sem custo.

Acatando a orientação do atendente escalado pela ré, deixou de pagar o 
que lhe havia sido indevidamente exigido, que, segundo foi-lhe dito porele, seria 
cancelado. Contudo, em fevereiro de 2008, descobriu que o seu nome constava 
inscrito em cadastro de inadimplentes referente ao não pagamento de débitos 
relativos ao terminal que havia sido graciosamente disponibilizado.

Diante desses fatos, requereu a condenação da ré ao pagamento de 
indenização por danos morais, além da devolução dos valores pagos.

Citada, a ré contestou a pretensão autoral (fls. 91/100), asseverando que 
a autora não comprovou a veracidade das suas alegações, tampouco que 
pagou pelos serviços que lhe foram disponibilizados.

Réplica às fls. 151/120.
É o relatório. [...]"

Em seguida, sobreveio sentença.

Da Sentença

O Juiz de Direito, Dr. ROBERTO LEPPER, compôs a lide, nos 
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seguintes termos:

"[...] 
À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado 

nesta AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO proposta por PUBLICAR MARKETING PROPAGANDA LTDA contra 
BRASIL TELECOM LTDA, condenando a ré ao pagamento de indenização por 
danos morais, no valor de R$ 20.000,00, acrescido correção monetária a partir 
do arbitramento (STJ – Súmula nº 362), bem como de juros de mora de 1% ao 
mês, estes a contar da data da inclusão de seu nome junto à Serasa S/A (STJ – 
Súmula n° 54).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais.
Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

15% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2º). [...]" (fls. 209/210).

Da Apelação da Requerida

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, OI S.A., 

interpôs recurso de Apelação (fls. 213/222), requerendo, preliminarmente, a 

suspensão do feito, tendo em vista a decisão proferida nos Recursos Especiais 

1.525.174/RS e 1.525.134/RS. No mérito, em suma, pleiteia a reforma da 

sentença, pretendendo a exclusão da verba indenizatória fixada na origem. 

Eventualmente, pugna a sua minoração.

Das Contrarrazões

Em contrarrazões oferecidas às fls. 232/239, a parte Apelada 

conclama o não acolhimento da Apelação interposta, com base na ilicitude dos 

argumentos propugnados.

Vieram conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade

Conhece-se do Recurso, uma vez que presentes os pressupostos 

legais de admissibilidade, conforme observados às fls. 244/245.

II – Da Aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor

Assevera-se, antes de adentrar propriamente no mérito, que o 

cenário em tela tem cunho de natureza consumerista, dada a hipossuficiência e 

vulnerabilidade apresentada pela parte Requerente, assim como a atividade 

comercial desempenhada pela Requerida, as quais se enquadram 

respectivamente nos conceitos de Consumidora e Fornecedora, à luz das regras 

dispostas no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, ex vi:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

E:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

[...]
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Desta feita, aplica-se o referido Códex à hipótese.

III – Do Julgamento do Recurso

III. 1) Da Preliminar de Suspensão do Feito

Quanto ao pedido de suspensão do feito em decorrência da 

admissão dos Recursos Especiais n. 1.525.134/RS e n. 1.525.174/RS como 

representativos de controvérsia repetitiva, não merece prosperar.

Isso porque, a matéria de insurgência nos autos paradigmas, alude 

à modificação de plano de franquia ou plano de serviço de telefonia fixa sem a 
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solicitação do usuário que enseja cobrança indevida. O caso em exame, por 

sua vez, está consubstanciado em dívida ilícita decorrente de plano de telefonia 

devidamente contratado pela parte Autora, ou seja, não se trata de alteração da 

contratação de plano de telefonia à revelia do conhecimento do usuário.

 A propósito, a matéria afetada pela Corte Superior versa sobre:

A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de 
franquia/plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 
pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços 
de telefonia fixa; 

Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 
serviços advindos da alteração do plano de franquia/plano de serviços de 
telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o dano, 
seria aplicável o reconhecimento in re ipsa ou a necessidade de comprovação 
nos autos; 

Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 
supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de 
serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de 
franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (art. 205 
do Código Civil), trienal (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo;

Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 
ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, 
do CDC) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); 

Abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 
documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o 
quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 
determinação à parte ré de apresentação de documentos.

Sobre o tema, já se manifestou este Relator:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR 
PÓS-PAGA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL 
PRESUMIDO (IN RE IPSA). VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 
18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). RECURSO DA REQUERIDA. PEDIDO 
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DOS 
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. INACOLHIMENTO. RECURSOS 
ESPECIAIS N. 1.525.174/RS e N. 1.525.134/RS, QUE NÃO ATINGEM AS 
LIDES INDENIZATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. [...]  
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 
0301146-89.2016.8.24.0004, de Araranguá,  j. 18/05/2017 – grifou-se).

Vencido isso, passa-se análise das questões de mérito recursal.

III. 2) Do Mérito
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Alusivamente ao ponto, Oi S.A., por meio de negativa genérica, 

sustenta, inicialmente, a inexistência de danos morais.

Sem razão.

Isso porque, a empresa Apelante não obstante tivesse a obrigação 

de demonstrar a legitimidade da dívida que deu ensejo a inscrição do nome da 

parte Autora no rol de maus pagadores, assim não se comportou.

A propósito, destaca-se trecho da sentença em que o Juiz de Direito 

adequadamente concluiu a questão controversa, ex vi:

[...]
Nada obstante a inversão do ônus probatório, tem-se, de um lado, a 

narrativa dos fatos em sintonia com os papéis anexados à inicial, e, de outro, a 
negativa vazia por parte da ré, que não logrou derruir a verossimilhança das 
alegações produzidas pela parte adversa, ou seja, de que o terminal telefônico 
foi disponibilizado sem custo adicional ao do pacote que foi contratado entre as 
partes. [...] (fl. 208).

Diante disso, sem delongas, vê-se que se afigura ilegítimo o débito 

que ensejou o apontamento sub judice (fl. 57) e, via de consequência, ilícita a 

conduta da parte Ré, sobretudo porque esta não trouxe à baila qualquer 

documento a fim de demonstrar a legitimidade de seu crédito.

À vista disso, forçoso concluir que a negativação em destaque se 

deu de maneira indevida, ou seja, ilícita, surgindo, assim, o dever de indenizar, 

consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em sequência, impende consignar, por oportuno, que em se 

tratando de abalo anímico decorrente de inscrição do nome do cliente, sabe-se 

que este existe in re ipsa, ou seja, pela força dos próprios fatos, e se caracteriza 

pela simples inscrição, "de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção 

hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum." (CAVALIERI 

FILHO, Sérgio: Programa de responsabilidade civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2003, p. 101/102).

Isso porque é cediço a dificuldade que a parte Consumidora 
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enfrenta quando maculado seu crédito. 

Colhe-se julgado deste Órgão Fracionário em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA 
DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 
MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" COMPENSATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA VERBA. RECURSOS 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - 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. 
2014.011609-0, de Sombrio, rel. Des. JOEL FIGUEIRA JÚNIOR, j. 3/12/2015- 
grifou-se).

À luz dessas considerações, torna-se inequívoco o preenchimento 

dos elementos legais que circundam a reparação civil em tela: conduta ilícita, 

dano (presumível, in casu), e relação de causalidade (o dano decorreu da 

inscrição indevida), de sorte que é de se manter a decisão objurgada que 

reconheceu o dever de indenizar.

Fortuitamente, a empresa Apelante requer a redução da monta 

indenizatória definida na origem, questão a seguir analisada.

Nesse contexto, assevera-se que não há parâmetros legais para 

arbitrar-se o valor da indenização. Por consequência, não tendo base financeira 

ou econômica própria e objetiva, a verba destinada à reparação de dano moral 

deve ser definida pelo órgão julgador levando em consideração primordialmente 

às minúcias do caso concreto.

Ademais, tal arbitramento deve ser mensurado com moderação, em 

respeito aos princípios da adequação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, em consideração não só às condições sociais e econômicas 

das partes, como também ao grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, 

de forma que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha 
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de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento 

injustificado para o lesado.

A respeito, REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA leciona:

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).

E ainda, outro não 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).

Diante disso, tem-se que a compensação material não se presta 

como instrumento para o enriquecimento ilegítimo daquele que a recebe, porém, 

deverá ser suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o 

ofensor não reitere a prática danosa.

Sob tal panorama, conclui-se que tal conduta merece ser 

indenizada, porquanto, além de ilícita, foi abusiva, causando à empresa Autora, 

indiscutivelmente, o abalo de crédito que alega ter sofrido, e que, em tais casos, 

inclusive, não necessita de comprovação, consoante já exposto.

Assim, em atenção aos critérios indicados alhures e diante da 

moldura fática delineada nos autos, tem-se que o importe de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), considerando o montante atualizado, encontra-se razoável a uma 
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justa compensação, de maneira que a pretensão a sua minoração não merece 

prosperar. 

A propósito, certa foi a fixação do termo inicial dos consectários 

legais incidentes sobre verba indenizatória na origem. E que, é uníssono o 

entendimento jurisprudencial, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Com efeito:

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual. 

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 
incide desde a data do arbitramento.

IV – Dos Honorários Recursais

Sublinhe-se, por conveniente, que a majoração da verba honorária 

a título de honorários recursais é devida no presente caso, nos termos da 

orientação firmada pelo Tribunal do Cidadão no Enunciado Administrativo n. 7: 

"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de 

março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais 

recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

Assim, diante do trabalho desenvolvido pelo procurador da parte 

Requerente em sede recursal, sobretudo em atenção às contrarrazões 

oferecidas (fls. 232/239), majoram-se os honorários advocatícios fixados no 

primeiro grau em 2% (dois por cento), totalizando, assim, em 17% (dezessete por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85 § 11, do 

CPC/2015. 

De outro vértice, não há que se majorar tal verba em favor do 

patrono da parte Requerida, porquanto não houve, na origem, condenação que 

lhe aproveite, ao passo que foi integralmente sucumbente no ponto.

VI – Da conclusão

Forte nesses fundamentos, voto no sentido de conhecer do 

Recurso da Requerida e negar-lhe provimento, elevando-se, no mais, a verba 

advocatícia definida na origem, a título de honorários recursais, para o patamar 
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de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos exposto 

alhures. 

Este é o voto.
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