
Apelação Cível n. 0300322-25.2015.8.24.0018, de Chapecó
Relator: Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM 
DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE FATURA DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA CANCELADOS. SENTENÇA 
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA PARTE RÉ 
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. MATÉRIA 

QUE NÃO COINCIDE COM AQUELAS AFETADAS NOS 
RECURSO ESPECIAL N. 1.525.174/RS. REJEIÇÃO.

MÉRITO.  ALEGAÇÃO DE QUE AGIU NO EXERCÍCIO 
REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E 
SIM MERO ABORRECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA.   
CONTRATO CANCELADO. FATURAS EM ABERTO 
BAIXADAS QUANDO DA RECLAMAÇÃO NO PROCON. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 
DANO MORAL PRESUMIDO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE 
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO AQUÉM 
DO QUE VEM SENDO ARBITRADO PELA CÂMARA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE 
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. 
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO 
INICIAL EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE 
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO 
EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
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0300322-25.2015.8.24.0018, da comarca de Chapecó 3ª Vara Cível em que é 
Apelante Oi S/A e Apelada Janaine Vicenzi.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargadora Cláudia Lambert de Faria
Relatora
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RELATÓRIO

Janaine Vicenzi ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada em face de Oi 

S/A,  alegando, em síntese, que seu nome se encontra indevidamente inscrito no 

cadastro de inadimplentes pela ré. Relatou que contratou os serviços de telefonia 

fixa e de internet, sendo que, pouco tempo depois, solicitou o cancelamento, 

sendo-lhe informado que não existiam débitos em aberto.

Diante da emissão de duas faturas relativas aos serviços,  

compareceu ao PROCON, ocasião em que a ré efetuou o cancelamento das 

faturas.

Aduz que, posteriormente, teve ciência da indevida anotação ao 

tentar contratar serviços bancários, ocasião em que teve seu crédito negado, 

causando-lhe muito constrangimento.

Por esse motivo, postulou, em sede de tutela antecipada, que a ré 

procedesse a baixa da negativação de seu nome e pugnou, no mérito, pela 

declaração de inexistência do débito e pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Às fls. 25/26 foi deferida a tutela antecipada e determinado que a ré 

acostasse ao autos os documentos referentes aos fatos narrados.

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 31/42), sustentando que 

as faturas emitidas são referentes ao serviço de telefonia (o de internet jamais foi 

prestado ou cobrado) contratado em 23/03/2014, contrato n. 716.930.798-8. 

Relatou que a autora, ao adquirir a linha telefônica, realizou chamadas para 

acessos móveis e, ainda, realizou o parcelamento da Tarifa de Habilitação em 

doze parcelas de R$ 7,00 cada. Assim, após o cancelamento do serviço, foram 

cobrados os serviços efetivamente prestados e as parcelas restantes da Tarifa 

de Habilitação. Assim, defendeu a legalidade da cobrança e a inexistência de 

danos morais.  
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Houve réplica (fls. 62/73).

Na sequência foi prolatada a sentença de fls. 80/83, que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Posto isso, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o 
pedido formulado na inicial com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 
Civil. Por consequência, confirmo os efeitos da tutela deferida e DECLARO a 
inexistência do débito em relação ao contrato n. 0000071693079. CONDENO a 
requerida Oi S/A a pagar à parte autora o importe de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais) a título de danos morais, mais correção monetária a contar da data deste 
arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (data 
da inscrição).

Face a sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput), (considerando que a 
indenização a título de danos morais foi postulada no valor de R$ 20.000,00) 
condeno parte requerente e requerida ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, na proporção de 20% (trinta por cento) para a autora e 
80% (setenta por cento) para a ré, fixada a verba sucumbencial em 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a mesma 
proporção, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação cível (fls. 87/96), 

requerendo, preliminarmente, a imediata suspensão do processo, uma vez que 

condiz com os requisitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu 

os Recursos Especiais nº 1.152.134/RS e nº 1.525.174/RS, como 

representativos de controvérsia repetitiva. No mérito, aduziu que o dano moral 

não merece ser acolhido, posto que não restou comprovado. Alternativamente, 

na eventualidade do cabimento da indenização por danos morais, requer a 

redução do quantum indenizatório, em consonância com o entendimento desta 

egrégia Corte, bem como a readequação do termo inicial dos juros de mora para 

a data da citação da requerida, tendo em vista a relação contratual entre as 

partes. Ainda, requereu a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 107/114.

Os autos vieram conclusos para julgamento.
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VOTO

Inicialmente, diante da entrada em vigor, a partir de 18-03-2016, do 

novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16-03-2015), faz-se necessário 

definir se a nova lei será aplicável ao presente recurso.

Com relação aos requisitos de admissibilidade recursal, consoante 

Enunciado administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça (aprovado em 

sessão do Pleno do dia 16-03-16), aquela Corte decidiu que "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC".

No caso em apreço, a sentença foi prolatada já na vigência do novo 

CPC, portanto, devem ser observados os requisitos de admissibilidade na forma 

nele prevista, os quais se encontram presentes na espécie. 

Por seu turno, a análise do pleito recursal também deve obedecer 

aos dispositivos do novo código.     

1. SUSPENSÃO DO PROCESSO

Preliminarmente, no que se refere ao requerimento de suspensão 

do feito em decorrência da admissão dos Recursos Especiais nº 1.525.134/RS e 

1.525.174/RS como representativos de controvérsia repetitiva, os quais versam 

sobre "dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços não 

contratados ou má prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se 

configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a 

necessidade de comprovação no autos" (entre outros), não merece prosperar o 

pedido da requerida.

Isso porque, as matérias tratadas nos aludidos representativos de 

controvérsia repetitiva divergem daquela subjacente à lide, visto que os temas 

afetados são os seguintes:
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- 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, assim 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 da 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 sentença, mediante 
determinação à parte ré de apresentação de documentos.

Na presente demanda, porém, a autora postula compensação por 

danos morais em razão da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes 

de dívida e relação jurídica inexistentes entre as partes, pois já finda. Não se 

trata, portanto, de aferir as consequências advindas da simples cobrança de 

serviços não contratados, a partir de uma relação contratual válida.

A pretensão indenizatória, portanto, in casu, lastreia-se na inscrição 

indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, cujo cerne repousa 

sobre a existência de responsabilidade civil aquiliana (extracontratual), posto que 

demonstrado tratar o débito em discussão de dívida inexistente, não guardando 

paralelo com a matéria afetada nos paradigmas acima expostos, eis que aquela 

discussão remonta à aferição de responsabilidade civil contratual.

 Sufragando a mesma orientação, já decidiu este Tribunal de 
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Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 
AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
INCONTROVERSA A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL. 
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUSCITADO O 
ENQUADRAMENTO AO TEMA 954 DO STJ. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE 
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO 
NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
SOBRESTAMENTO RESTRITO AOS CASOS NOS QUAIS DISCUTE-SE AS 
CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO 
CONTRATADOS PELO USUÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
SOBRESTAMENTO. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ QUANTO À 
CARACTERIZAÇÃO DE ABALO MORAL. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVA 
DE QUALQUER PREJUÍZO À HONRA. DESNECESSIDADE. DANO MORAL 
PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO (R$ 20.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE 
REDUÇÃO. VALOR JÁ ESTIPULADO AQUÉM DOS PADRÕES MÉDIOS 
DESTA CÂMARA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDA A MAJORAÇÃO EM SEDE 
RECURSAL. TRABALHO ADICIONAL. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO 
CPC/2015. MAJORAÇÃO DE 10% PARA 12% SOBRE O VALOR DA 
CONDENAÇÃO ATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. 

Configurado o ato ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar 
os danos dele decorrentes. Constitui entendimento consolidado na 
jurisprudência pátria que os danos morais resultantes de inscrição indevida de 
nome de pessoa física ou jurídica nos cadastros dos órgãos de proteção ao 
crédito são presumidos.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns 
critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes 
litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da 
culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou 
insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro. (TJSC, Apelação n. 
0302202-70.2014.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, 
Terceira Câmara de Direito Civil, j. 30-08-2016 - grifo nosso).

Também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NO ROL 
DE DEVEDORES DOS ORGANISMOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA DE TELEFONIA. 
SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS 
NS. 1.525.174 e 1.525.134 QUE NÃO AFETAM AS DEMANDAS 



                                                         

8

Gabinete Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

INDENIZATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 
A determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspender as 

ações que tratam sobre danos morais, em relação às empresas de 
telefonia, afeta somente as que os consumidores afetados mantenham 
relação jurídica com estas empresas e não contrataram serviços 
adicionais. Assim, a demanda em que se discute a inexistência de relação 
jurídica, como a inexistência de débito, continua com normal tramitação. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO SUPORTADO. DESNECESSIDADE. 
DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 
AUSÊNCIA DE PROVAS. 

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida, na SERASA e no 
SPC, enseja a indenização por danos morais que, além de amparada pela 
presunção, segue independente da demonstração dos prejuízos decorrentes. É 
ônus da Requerida a demonstração de que a Requerente possuía outra 
anotação anterior a reclamada, a fim de caracterizar a hipótese da súmula 385 
do Superior Tribunal de Justiça e negar-lhe a indenização por danos morais. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NO COMANDO 
SENTENCIAL EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

O valor da indenização deve conter efeito pedagógico da condenação, 
como servir para evitar a reincidência, direcionado pelos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta o efeito preventivo 
ou desestimulante. A reparação do dano moral deve possibilitar uma satisfação 
compensatória e uma atuação desencorajadora de práticas ilícitas, sem 
provocar enriquecimento injustificado da vítima. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302298-
95.2014.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda 
Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2017 - grifo nosso).

Vale ressaltar, ainda, que no Recurso Especial nº 1.525.134 - RS, já 

houve decisão de desafetação, inclusive, publicada em 26/06/2016, conforme se 

observa em consulta processual realizada no e-STJ.

Passa-se à análise do mérito. 

2. DANO MORAL  

De início, convém registrar que, sendo a apelante prestadora de 

serviço público, aplica-se o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in 

verbis:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 
o responsável nos casos de dolo ou culpa.



                                                         

9

Gabinete Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

Ademais, cumpre consignar que a relação jurídica havida entre as 

partes é tipicamente de consumo, compreendendo-se a autora e a demandada 

aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos 

arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, in vebis:

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

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.

Deste modo, por ser incontestável a relação de consumo que 

envolve as partes, incidem as regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, destacando-se, para o caso concreto, o art. 14 do referido diploma 

legal: 

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. [...]

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

[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, a responsabilidade da apelante é objetiva, necessitando, 

para a sua configuração, apenas a prova do dano e do nexo de causalidade 

entre os serviços prestados e o prejuízo suportado pelo consumidor. No entanto, 

demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não haverá 

qualquer responsabilização da prestadora.

Na espécie, infere-se que a autora teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em decorrência de suposta dívida referentes à 
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fatura de serviços prestados pela apelante, relativa ao contrato n. 

0000007169307988, com vencimento em 19/04/2014.

Todavia, a demandante assevera que solicitou o cancelamento do 

contrato em 07/04/2014 e, mesmo assim, continuou recebendo faturas (fls. 

50/54), motivo pelo qual compareceu ao PROCON, em 23/05/2014, ocasião em 

que, em contato com atendente da requerida, foi efetuado o cancelamento das 

duas faturas em aberto pelo protocolo n. PR000004869557, não constando mais 

nenhum vínculo entre as partes em relação ao referido problema (fl. 22). Diante 

disso, entende ser ilegítima a cobrança inscrita em seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito.

Nesse contexto, a requerida confirmou a contratação havida e o 

posterior cancelamento, acostando aos autos as telas de sistema de fls. 43/49. 

Contudo, asseverou que as cobranças são devidas em razão da utilização do 

serviço prestado no período contratual.

Efetivamente houve a prestação do serviço pela requerida e a sua 

utilização pela autora, conforme se extrai da fatura de fls. 50/51, no valor de R$ 

18,13, referente ao período de 8 dias. Assim, num primeiro momento, poder-se-ia 

concluir que a cobrança era, realmente, devida.

Não obstante, deve-se levar em conta que a autora compareceu ao 

PROCON de Chapecó/SC para efetuar a reclamação acerca da cobrança das 

faturas, sendo-lhe repassado que, em contato com preposta da demandada, 

foram canceladas as referidas faturas (protocolo n. 000004869557).

Assim, como bem pontuado pelo togado singular, "a partir do 

registro da p. 22, a autora acreditou que o serviço fora, de fato e efetivamente, 

cancelado, sendo surpreendida com o apontamento negativo tempos depois".

Desse modo,  há que se reconhecer a inexistência do débito, do 

que decorre a ilicitude da inscrição do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes.
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Em casos como tais, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA NA 
ORIGEM. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. EXISTÊNCIA DE 
RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. 
COBRANÇA REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO. LEGALIDADE DO 
DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES 
QUE CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECISÃO A QUO 
MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO AO RECONHECIMENTO DO 
DANO MORAL. OCORRÊNCIA IN RE IPSA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA INDENIZATÓRIA. PLEITOS 
DE MINORAÇÃO E DE MAJORAÇÃO, PELO RÉU E PELO AUTOR, 
RESPECTIVAMENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS 
ADOTADOS PELA CÂMARA. QUANTUM MAJORADO. PROPÓSITO 
RECONFORTANTE E PEDAGÓGICO ATINGIDOS. RECURSOS 
CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO AUTOR.  
(Apelação Cível n. 0300134-46.2015.8.24.0078, rel. Des. Jairo Fernandes 
Gonçalves, j. 24/04/2018 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA 
ORIGEM. RECURSO DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO 
DO FEITO COM FUNDAMENTO NA AFETAÇÃO DA MATÉRIA NO RECURSO 
ESPECIAL N. 1.525.174/RS, ADMITIDO COMO REPETITIVO 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO ACOLHIMENTO. LITÍGIO 
QUE TEM POR OBJETO A COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO RELATIVO À 
CONTRATO CANCELADO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO COM BASE NO 
RECURSO ESPECIAL N. 1.525.134/RS. DECISÃO DA CORTE DA CIDADANIA 
QUE ENTENDEU PELA INAPLICABILIDADE DO RITO EXPRESSO NO ART. 
1.036 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ÀQUELE RECURSO.    
MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA PERANTE OS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXEGESE DOS ARTS. 12 E 14 DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 
CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. "A 
jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano 
moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 
inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é 
presumido e decorre da própria ilicitude do fato." (AgRg no AREsp 20.384/RS, 
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
17/03/2015, DJe 23/03/2015).   PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 
DESCABIMENTO. VALOR ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA DOS 
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PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 
MANTIDA.   "O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em 
atenção ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração, de um 
lado, a gravidade do ato danoso e do abalo suportado pela vítima e, de outro, o 
aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da 
conduta lesiva." (TJSC, Apelação Cível n. 0501278-04.2012.8.24.0005, de 
Balneário Camboriú, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 11-05-2017).   
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O 
DISPOSTO NO ART. 85, §11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.   
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 
0302510-42.2016.8.24.0022, rel. Des. Rubens Schulz, j. 10-08-2017 – grifo 
nosso).

Nessa senda, é pacífico na jurisprudência, conforme demonstrado 

acima, que, em se tratando de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes 

e não havendo apontamentos anteriores regulares, o dano moral é presumido (in 

re ipsa), prescindindo, portanto, da produção de outros provas.

Desse modo, a mesma interpretação pode-se aplicar ao caso em 

análise, restando configurado o ilícito perpetrado pela requerida, consistente na 

inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de 

relação jurídica inexistente, razão pela qual não merece prosperar o argumento 

da apelante de exclusão do dever de indenizar por não estar comprovado o 

dano. 

3. QUANTUM INDENIZATÓRIO

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que o julgador deve fixá-lo 

de acordo com o seu arbítrio motivado, respeitando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não causar o enriquecimento ilícito 

da parte beneficiada e nem levar a bancarrota o ofensor.

Nesse passo, cita-se a lição do Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais 
circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção 
individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do 
sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa 
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concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes 
envolvidas.

(...)
Outro critério bastante utilizado na prática judicial é a valorização do bem 

ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, 
liberdade, honra), consistindo em fixar as indenizações por danos 
extrapatrimoniais em conformidade com os precedentes que apreciaram casos 
semelhantes.

(...)
A vantagem desse método é a preservação da igualdade e da coerência 

nos julgamentos pelo juiz ou tribunal, assegurando isonomia, porque demandas 
semelhantes recebem decisões similares, e coerência, pois a sentenças variam 
na medida em que os casos se diferenciam.

Outra vantagem desse critério é permitir a valorização do interesse 
jurídico lesado (v.g. direito de personalidade atacado), ensejando que a 
reparação do dano extrapatrimonial guarde uma razoável relação de 
conformidade com o bem jurídico efetivamente ofendido. (in O arbitramento da 
indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ. Revista Justiça e 
Cidadania. Edição n. 188. p. 15-16).

Continua o Ministro, mais a frente, destacando que o arbitramento 

deve se dar em duas fases:

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da indenização, considerando-
se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes 
jurisprudenciais acerca da matéria (técnica do grupo de casos). Assegura-se, 
com isso, uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, 
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida 
em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, 
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas 
circunstâncias. Partindo-se da indenização básica, esse valor deve ser elevado 
ou reduzido de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do 
fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição 
econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.

Com a utilização desse método bifásico, procede-se a um arbitramento 
efetivamente equitativo, respeitando-se as circunstâncias e as peculiaridades de 
cada caso concreto.

Chega-se, desse modo, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens 
dos dois critérios estarão presentes. Alcança-se, de um lado, uma razoável 
correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, 
enquanto, de outro lado, obtém-se um montante correspondente às 
circunstâncias do caso. Finalmente, a decisão judicial apresenta a devida 
fundamentação acerca da forma como arbitrou o valor da indenização pelos 
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danos extrapatrimoniais. (in O arbitramento da indenização por dano moral e a 
jurisprudência do STJ. Revista Justiça e Cidadania. Edição n. 188. p. 17).

In casu, atentando-se aos critérios acima, bem como levando-se em 

conta o montante normalmente fixado por esta Câmara em demandas 

semelhantes, verifica-se que a quantia arbitrada pelo juízo a quo, de R$ 

12.000,00, deve ser mantida, não sendo possível a redução almejada pela 

requerida, até porque foi estipulada em valor inferior ao que vem sendo arbitrado 

pela Corte.

4. CONSECTÁRIOS LEGAIS

Pugna a demandada pela alteração do termo inicial de incidência 

dos juros de mora sobre o valor arbitrado a título de dano moral, o qual foi fixado 

pelo juízo a quo a partir da data do evento danoso, para a data da citação, pois 

entende que a Súmula nº 54 do STJ apenas deve ser aplicada quando se trata 

de responsabilidade extracontratual, o que não se enquadraria na hipótese dos 

autos.

Razão não assiste à apelante, haja vista se tratar o presente caso 

de hipótese de responsabilidade extracontratual, pois o débito não guarda 

relação com o contrato efetivamente firmado entre as partes, porquanto restou 

devidamente cancelado. Assim, é imperativa a manutenção do termo inicial dos 

juros desde a data do evento danoso.

De acordo com o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça, o entendimento pacificado é de que, sobre o quantum indenizatório 

arbitrado a título de danos morais, devem incidir juros legais desde a data do 

evento danoso e não a partir da citação.

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

Ausente informação precisa acerca da data em que ocorreu 

efetivamente a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao 
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crédito, considera-se a data do evento danoso o dia 08/01/2015, momento em 

que a autora tomou ciência do registro desabonador, ou seja, quando foi 

fornecida a declaração da CDL (fl. 20).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA 
ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. JUROS. RESPONSABILIDADE 
EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL: EVENTO DANOSO. EN. 54 DA 
SÚMULA DO STJ. - Na responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial 
dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, a teor do que dispõe o 
enunciado n. 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo possível 
aferir tal informação, utiliza-se a data em que o consumidor tomou ciência do 
registro desabonador. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300398-33.2017.8.24.0033, de Itajaí, rel. 
Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-06-2017).

Desse modo, ex officio, fixo os juros moratórios em 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, ou seja, da data em que a autora tomou ciência do 

registro desabonador (08/01/2015).

5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por outro lado, em relação ao pedido de minoração dos honorários 

advocatícios, também não merece acolhida a pretensão da apelante.

Como cediço, para a fixação dos honorários de sucumbência, a teor 

do art. 85, § 2º, do CPC, deve-se estar atento ao trabalho desempenhado e ao 

tempo exigido para o seu serviço, ao zelo na defesa e exposição jurídica do 

advogado e à natureza da demanda, de modo que a verba honorária remunere 

de forma apropriada o profissional, sob pena de desprestígio ao exercício de 

uma das funções essenciais à justiça, sem, contudo, onerar excessivamente a 

parte sucumbente.

Na hipótese, ainda que a ação tenha sido julgada antecipadamente, 

mostra-se viável a manutenção daquilo que fora fixado em primeiro grau, isto é, a 

condenação da ré ao pagamento de 80% dos honorários advocatícios, fixados 
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em 15% sobre o valor da condenação, tendo em vista que a demanda tramita há 

cerca de três anos e os advogados atuaram com máximo zelo na condução do 

feito, manifestando-se em todas as oportunidades que lhes cabia.

Em decorrência, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-

provimento.
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