
                              
Apelação Cível n. 0300318-86.2016.8.24.0071, de Tangará
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 
LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS 
CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. SUSPENSÃO DO FEITO POR 
AFETAÇÃO DO TEMA EM RECURSO ESPECIAL. 
INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. ATO 
ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL.  
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0300318-86.2016.8.24.0071, da comarca de Tangará (Vara Única) em que é 
Apelante Oi S/A e Apelado Niura Gomes Ramos:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais 
recursais, devidos pela ré ao patrono do autor, de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da condenação, cumuláveis aos fixados na origem. 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, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
RELATORA
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por OI S.A contra a sentença 

de fls. 82-92 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de 

Tangará que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais" proposta por Niura Gomes Ramos, julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos do dispositivo:

Ante o exposto, em resolvendo o mérito da causa, com fulcro nos artigos 
487, I, e 300, ambos do CPC, artigo 186 do CC, artigos 6.º, VI e 14 do CDC e 
5.º, V e X da CRFB/88, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
formulados pela Autora e, por conseguinte:

a) DECLARO A INEXISTÊNCIA dos débitos que serviram de parâmetro 
para a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, 
devidamente especificados às fls. 22/23;

b) CONFIRMO a antecipação da tutela para determinar a retirada 
definitiva do nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito referente aos 
débito acima mencionado;

c) CONDENO a OI S/A a pagar a Autora NIURA GOMES RAMOS, a título 
de indenização por danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o 
qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE a partir desta 
data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês a contar do 
evento danoso (14/09/2012), consoante os artigos 406 do CC c/c 161, 1.º do 
CTN.

d) INDEFIRO o pedido de devolução dos valores pagos indevidamente, 
eis que não houve cobrança indevida por parte da Requerida.

Por fim, CONDENO à Requerida, ainda, no pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios à patrona da Autora, os quais fixo em 
15% (quinze por cento) sobre o montante da condenação, devidamente 
corrigido. (fls. 91/92)

 Em seu recurso, a ré levanta prefacial de suspensão do processo 

tendo em vista decisão do STJ que teria admitido como representativos de 

controvérsia os REsp's 1.152.134/RS e 1.525.174/RS. Ainda em prefacial, 

suscita a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. No 

mérito, traçando arrrazoado genérico acerca da não ocorrência de ato ilícito e de 

dano moral advindo de tal conduta antijurídica, busca a improcedência in totum 

do pedido inicial. Ao final, caso não acolhidas tais teses, postula a minoração do 
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quantum indenizatório (fls. 95-104).

Contrarrazões às fls. 108-118, vieram os autos.

VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e 

indenização por danos morais na qual a autora sustenta que foi inscrita 

indevidamente em cadastro de proteção ao crédito pela ré, em face de dívida 

inexistente. Isso porque as obrigações contratuais referentes à titularidade de 

terminal de telefonia fixa, em contrato firmado entre as partes posteriormente 

cancelado, teriam sido todas cumpridas pela autora, não restando débito 

remanescente que pudesse ensejar dívida e consequente negativação.

A tese autoral, no que aqui reproduzido, foi acolhida pela sentença, 

que declarou inexistente os débitos ensejadores da inscrição e condenou a ré a 

indenizar por danos morais.

A partir desse introito, sem maiores delongas, passa-se às 

irresignações recursais.

Ab initio, examina-se o pleito de suspensão do feito.

Segundo a ré, a matéria trazida à lume nesta demanda 

corresponderia àquela afetada nos Recursos Especiais ns. 1.525.174 e 

1.525.134, elencados como representativos de controvérsia, o que justificaria o 

pleito suspensivo.

A pretensão, contudo, adianta-se, não prospera.

Primeiro porque, em relação ao REsp n. 1.525.134, inicialmente 

afetado, foi desafetado posteriormente em decisão última do Min. Luiz Felipe 

Salomão, publicada em 24/6/2016.
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No que se refere ao REsp n. 1.525.174, por sua vez, o tema 

afetado não corresponde à controvérsia retratada na presente demanda.

Muito embora se fale em telefonia fixa nas duas hipóteses, na 

presente demanda se revolve alegação de inexistência de débito frente a 

contrato firmado entre as partes e posteriormente cancelado. Já no caso do 

REsp supracitado, o tema afetado corresponde à alteração de plano de franquia 

ou plano de serviços, sem a solicitação do usuário.

A respeito, decisão de confirmação da afetação perante a 2ª Seção 

do STJ:

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE 
AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS 
REPETITIVOS. CONFIRMAÇÃO DA AFETAÇÃO REALIZADA PERANTE A 2ª 
SEÇÃO. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA 
REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA FIXA. ALTERAÇÃO DO PLANO DE FRANQUIA/PLANO DE 
SERVIÇOS, SEM A SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 
DANO MORAL INDENIZÁVEL E PRESCINDIBILIDADE (OU NÃO) DE 
COMPROVAÇÃO DO DANO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES 
OU EM DOBRO. ABRANGÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

I. Delimitação da controvérsia: "- 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 (artigo 
205 do Código Civil), trienal (artigo 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 (artigo 42, 
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 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 
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sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de documentos".
II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015, ratificando anterior afetação, no âmbito da Segunda Seção do STJ 
(art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 
28/09/2016).

(ProAfR no REsp 1525174/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, 
j. 14/12/2016).

Rechaçada a prefacial, passa-se à próxima, referente à prescrição.

Segundo a ré, a demanda estaria atingida pela hipótese legal trienal 

prevista no art. 206, § 3º, V, do CPC.

A tese, entretanto, não vinga.

Isso porque, numa primeira leitura, como a própria ré admite em 

recurso, a prescrição que alega ser incidente tem por termo inicial a ciência do 

lesado acerca do ato registral negativo. E essa, no presente caso, demonstrou-

se ocorrente apenas em 30 de março de 2016, por força da declaração de fl. 21, 

sabido também que a ação foi logo proposta em 27 de abril do mesmo ano e que 

a ré não provou ter a autora ciência antes daquela data (30/3/2016), como ônus 

seu inatendido.

Ademais, no tema, cita-se precedente do STJ onde se defende a 

aplicação da prescrição decenal do art. 205 do CC quando o pedido de 

reparação civil tem por objeto contrato celebrado entre as partes. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO COM FUNDAMENTO EM DIREITO DE NATUREZA 
PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) 
quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato 
celebrado entre as partes.

2. O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil 
de 2002 incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual. 
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 

12/11/2013). (grifou-se)

Diante do exposto, rechaça-se a prefacial.
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Afastada a prefacial, volta-se ao mérito da contenda, cujas 

alegações da ré se reportam à inexistência de ato ilícito e, consequentemente, 

de dano moral desse advindo.

No ponto, adota-se como razão de decidir, por economia e 

celeridade na prestação jurisdicional, a análise das circunstâncias de fato da lide 

promovidas na sentença da boa lavra do Dr. Flávio Dell'Antônio e sua 

fundamentação, porque acurada e perfeitamente alinhada ao entendimento desta 

Relatoria:

Assim, passa-se a analisar a existência da dívida e a necessidade de 
reparação do dano, caso haja.

O objeto da lide é a inscrição do nome da Autora nos cadastros de 
inadimplentes levada a efeito pela Demandada e que, segundo a narrativa 
exordial, é indevida, porquanto inexiste a inadimplência.

Consigno, que a relação jurídica estabelecida entre as partes constitui, 
sem dúvida, relação de consumo, a ser apreciada segundo as disposições do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em função do que reza os 
seus arts. 3.º, 2.º.

Registro, também, que a inclusão do nome da Autora pela Requerida 
junto ao SPC está devidamente comprovada pela declaração de fls. 22/23, 
referenciando o vencimento 14/09/2012.

A Requerida trouxe aos Autos a cópia da fatura referente ao mês 
14/09/2012. Entretanto, como se vê, a Autora não fez uso do telefone neste 
mês, além de ser injustificado envio de tal fatura sendo que a última enviada 
havia sido com referência ao mês 04/2012, a qual foi devidamente paga.

Ademais, tais documentos foram contestados pela Autora, afirmando 
também que na referida data já havia cancelado os serviços, além de não ter 
feito uso do telefone no mês respectivo.

No mais, a Requerida limitou-se a apresentar as telas que foram juntadas 
com a contestação, as quais, por serem unilaterais, não se prestam para 
comprovar a legalidade da inscrição.

Não bastasse, "nas demandas declaratórias de inexistência de débito, em 
razão da natureza negativa que as caracteriza, o ônus probatório incide ao réu, 
pela impossibilidade do autor, por razões lógicas, comprovar a inexistência de 
relação negocial." (TJSC. Apelação Cível n. 2014.000244-7. Relator: João 
Batista Góes Ulysséa. Julgada em 5/3/2015).

Nesse linear, não tendo a Requerida logrado êxito em demonstrar a 
existência de dívida, está devidamente comprovado que a inscrição no cadastro 
de proteção ao crédito é indevida, de forma que faz jus a Autora à declaração 
de inexistência de débito.
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E, por inexistir a dívida, é ilegítima a inscrição do nome da Autora nos 
cadastros de maus pagadores promovida pela Demandada. (fls. 84/85)

Assim é que se firma a ilicitude da negativação em voga.

Quanto ao caráter indenizável do respectivo dano moral, é cediço 

em nossa jurisprudência que o simples registro desabonatório, realizado de 

forma irregular, compreende gesto e dano indenizável, prescindindo de prova 

objetiva do abalo aos direitos da personalidade do lesado, que se verifica in re 

ipsa (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 987.274/SP).

Firmado, portanto, o dever de indenizar, passa-se à análise do 

quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

sobre o qual pende requerimento da ré para minoração.

Em matéria de danos morais, a lei civil não fornece critérios 

específicos para a sua fixação. Por isso a jurisprudência tem optado por confiar 

ao prudente arbítrio do magistrado a missão de estipular um valor para amenizar 

a dor alheia.

Nesse passo, o quantum indenizatório tem sido fixado 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; 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 (REsp 355.392).

Com efeito, o presente caso trata de conduta negligente e ilícita da 

empresa de telefonia ré quando, por dívida inexistente, procedeu à inscrição do 

nome da autora em cadastro protetivo de crédito.

Posta a coisa em tais termos, considerando a conduta reprovável 
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da ré e demais balizadores, permite-se afirmar que o valor arbitrado na decisão 

recorrida deve ser mantido, pelo menos na esperança de que a condenação 

passe a reprimir o ilícito e compensar o demandante pelo abalo sofrido, e até 

como forma de se alinhar a condenação em danos morais ao atual padrão 

adotado por esta Câmara em situações similares.

Por fim, reporta-se aos honorários advocatícios.

A verba foi arbitrada na sentença em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação.

Dispõe assim o CPC/2015:

Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou 
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, 
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao 
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a 
fase de conhecimento.

A intenção do legislador para tal disciplina legal, conforme emerge 

no mundo jurídico, transparece ser a de evitar recursos abusivos e infundados, 

bem como resguardar ao advogado justa remuneração pelo trabalho adicional 

expendido na esfera recursal, já que sua existência não pode ser prevista 

antecipadamente pelo juízo de primeira instância no momento da prolatação da 

sentença (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de 

processo civil comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 479).

É o que entendem os Tribunais Superiores:

"O  §  11  do  art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem dupla 
funcionalidade,  devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho  
adicional  na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões 
condenatórias antecedentes." (STJ - AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Min. 
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João Otávio de Noronha, j. 23.6.2016).

Aplica-se aqui, portanto, a regra da sucumbência recursal.

In casu, sucumbindo a ré diante do recurso interposto e 

considerando a atuação do advogado da parte contrária em contrarrazões, impõe-

se a condenação da ré a pagar ao patrono do autor, a título de honorários, 2% 

(dois por cento) sobre o valor da condenação, cumuláveis aos fixados na origem.

Assim, por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré, 

fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais recursais nos termos da 

fundamentação.
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