
Apelação Cível n. 0300607-19.2014.8.24.0029, de Imaruí
Relator: Desembargador Rodolfo C. R. S. Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 
REQUERIDA.

PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESE 
QUE NÃO COINCIDE COM AQUELAS AFETADAS NOS 
RECURSOS ESPECIAIS N. 1.525.174/RS E 1.525.134/RS.  
REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETADA QUE NÃO SE REFERE ÀS 
AÇÕES INDENIZATÓRIAS FUNDAMENTADAS NA 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 
SOBRESTAMENTO RECHAÇADO.

MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGADA 
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. 
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 
JURÍDICA ENVOLVENDO AS PARTES. ÔNUS QUE 
INCUMBIA À REQUERIDA, NOTADAMENTE DIANTE DA 
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA 
PELO AUTOR. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). 
INSCRIÇÃO INDEVIDA, QUE POR SI SÓ, MOSTRA-SE 
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DEVER DE 
INDENIZAR. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA 
INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO NA 
ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

PLEITO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A 
PARTIR DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE 
EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO 
DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DA 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE 
CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
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0300607-19.2014.8.24.0029, da comarca de Imaruí Vara Única em que é 
Apelante Oi S/A e Apelado  Adeclésio Freitas da Rosa.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu,  conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento. Custas legais.

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

Presidiu a sessão o Exmo. Desembargador Joel Figueira Júnior.

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. 90/94), em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau, in verbis:

Adeclésio Freitas da Rosa moveu "Ação Declaratória de Inexistência de 
Débito c/c Reparação de Danos Morais por Ato Ilícito, e Exclusão de Nome do 
Órgão de Proteção ao Crédito-SPC/SERASA   Antecipação de Tutela" contra Oi 
S/A, alegando que, mesmo nunca ter efetuado qualquer negócio jurídico com a 
demadada esta inseriu seu nome nos organismos restritivos de crédito.

Discorreu a respeito da inexistência da dívida e do aparecimento do dano 
moral indenizável.

Por fim, pugnou pela procedência dos pedidos consistentes em declarar a 
inexistência da dívida e condenar a loja demandada ao pagamento de 
indenização por danos morais.

Concedido o pleito de tutela antecipada (fls. 26-27), determinouse a 
citação da parte adversa.

Citada (fl. 28), a parte ré ofereceu contestação (fls. 31-41), ocasião em 
que defendeu a legitimidade da inscrição porque a parte autora teria 
formalizado contratação de linha telefônica n. 48-3622-0819, em 8-4-2013, a 
qual foi instalada na rua São José, 342, Apartamento 303, Cento, na cidade de 
Tubarão e deixou de honrar com o pagamento das faturas referente aos meses 
de maio de 2013 e junho de 2013. Discorreu a respeito da inexistência de danos 
morais e, ao final, requereu o julgamento antecipado da lide para decretar a 
improcedência dos pedidos.

Houve réplica (fls. 55-56).
A operadora foi instada para apresentar documentação referente à 

contratação, tendo sido apresentado documentação às fls. 69-71 com o fim de 
comprovar a existência de vínculo negocial.

No interlocutório de fls. 85-86 restou determinada a paralisação do curso 
processual em decorrência da afetação dos Recursos Especiais n. 1.525.174 e 
1.525.134, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ato posterior, a lide foi julgada antecipadamente, nos termos do art. 

355, I, do CPC/2015.

Da Sentença

A Juíza de Direito, Dra. CÍNTIA RANZI ARNT , julgou procedente os 

pedidos contidos na exordial às fls. 90/94, nos seguintes termos, para:

"[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
Adeclésio Freitas da Rosa na presente Ação Declaratória de Inexistência de 
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Débito c/c Danos Morais movida contra Oi S/A para, resolvendo o mérito (art. 
487, inc. I, do CPC-2015): (i) DECLARAR a inexistência de negócio jurídico 
entre as partes; (ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 de danos 
morais, com incidência de juros de mora, de 1% ao mês, a contar do evento 
danoso (14-5-2013, fl. 8) e de correção monetária, pelo INPC, da publicação da 
sentença; (iii) CONFIRMAR a antecipação de tutela.CONDENO, ainda, a parte 
demandada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, 
na proporção de 15%, sobre o valor da condenação, o que faço com base no 
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil vigente.P. R. I.Transitada em 
julgado, arquive-se."

Da Apelação

Irresignada com a prestação jurisdicional entregue, a Requerida 

interpôs recurso de Apelação às fls. 98/105, requerendo, preliminarmente, a 

suspensão do feito em decorrência da decisão do Superior Tribunal de Justiça, 

que admitiu os Recursos Especiais n. 1.152.134/RS e 1.525.174/RS como 

representativos de controvérsia repetitiva e determinou a suspensão do 

processamento de todas as demandas pendentes que versem sobre ocorrência 

de dano moral indenizável em virtude de serviços não contratados/má prestação 

de serviços de telefonia. 

No mérito, afirma que não resultou comprovado o dano moral, no 

entanto, em caso de manutenção da sentença, pugna a minoração da verba 

indenizatória. Por fim, insurge-se contra o termo inicial para a fluência dos juros, 

que, segundo alega, devem contar a partir da citação.

Das Contrarrazões

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, 

conforme certificado à fl. 115.

Vieram os autos conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

I - Da Admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos legais, conforme observados às fls. 

120/121, o recurso deve ser conhecido.

II – 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 naqueles recursos alude à 

existência de relação contratual entre o consumidor e a empresa de telefonia, 

situação diversa do caso em exame, cuja tese do Autor está consubstanciada na 

inexistência de relação jurídica, ao passo que a Requerida sustenta ser devida a 

cobrança em face do inadimplemento de obrigação assumida pelo Requerente.

Assim sendo, a suspensão determinada pela Corte Superior não 

opera efeitos sobre a presente demanda. 

Sobre o assunto, este Órgão Julgador já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAGISTRADO A QUO QUE JULGA 
PROCEDENTES OS PLEITOS VAZADOS NA EXORDIAL. INSURGÊNCIA DA 
RÉ.  PRETENDIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM FACE DA 
PROPOSTA DE AFETAÇÃO REALIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS NS. 1.525.174 e 1.525.134. 
INVIABILIDADE. QUESTÕES JURÍDICAS AFETADAS QUE NÃO SE 
REFEREM ÀS DEMANDAS INDENIZATÓRIAS PAUTADAS NA 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SOBRESTAMENTO RECHAÇADO.   
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO POR DÍVIDA, CUJA RELAÇÃO CONTRATUAL DAS LITIGANTES 
NÃO FOI COMPROVADA. TELAS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ QUE SÃO 
PROVAS UNILATERAIS E NÃO DEMONSTRAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO 
DO SERVIÇO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. ART. 14, 
CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO 
CONFIGURADO. EXEGESE DOS ARTS. 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO 
CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA E, PORTANTO, CAUSADORA DE DANO 
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MORAL. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDA (IN RE IPSA). 
COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO DISPENSÁVEL. DEVER DE 
INDENIZAR CARACTERIZADO.   [...]  APELO CONHECIDO E PROVIDO EM 
PARTE. (Apelação Cível n. 0303001-16.2015.8.24.0012, de Caçador, rel. Des. 
ROSANE PORTELLA WOLFF, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 26/04/2018).

Assim, passa-se a analisar as questões de mérito recursal:

III – Do Julgamento do Mérito

Do Dano Moral

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

narrada nos autos, do dever da requerida/Apelante de indenizar os danos morais 

alegadamente experimentados pelo autor/Apelado, decorrentes da inclusão 

indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, o que ficou 

incontroverso no caso em tela.

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". 

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

necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma 

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 da parte 

autor, ora Apelado, 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 
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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.

Conforme se denota do caso em apreço, o autor/Apelado alega que 

teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por um débito que 

reputa inexistente, visto que não contratou nenhum serviço perante a Requerida.

É cediço que a comprovação de relação jurídica e, por 

consequência, a existência de débito decorrente de tal negócio, deve ser 

atribuída à Requerida, uma vez que não se poderia exigir de quem aponta um 

fato negativo, ausência de qualquer relação de negócio com a credora, 

comprovar negativamente esse fato.

Para se isentar da responsabilização civil cabia à operadora de 

telefonia, pra Apelante, apresentar ao Juízo cópia do contrato assinado pelo 

Autor (em caso de contratação por escrito) ou da gravação da voz deste (em 

caso de contratação por telefone), contudo, quedou-se inerte. Ou seja, não 

comprovou que o Requerente celebrou o contrato que deu origem ao débito e 

muito menos que prestou o serviço ao Autor, ônus que lhe cabia, a teor do art. 

373, II, do CPC/2015

Conforme acentuado pela Juíza de Direito nos fundamentos da 

sentença (fl. 92): 

[...] a Oi S/A não demonstrou que efetivamente o autor emitiu 
declaração de vontade com escopo de contratar serviço de telefonia fixa e 
que ele teria ordenado a instalação do acesso, localizado na Rua São 
José, 342, Apartamento n. 303, Centro, na cidade de Tubarão.

Há que se registrar, ademais, que o "Contrato de Prestação do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado STFC" (fls. 69-71), que se trata das condições gerais 
do pacto, reputa-se como prova duvidosa acerca da real manifestação de 
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vontade. É que para demonstrar a validade e eficácia do contrato, seria 
essencial que a operadora ré tivesse comprovado que o autor, dele teve 
completo conhecimento e manifestado intenção de aderi-lo.

Relativamente aos danos morais, a caracterização é presumida, pois que 
são notórios os efeitos do apontamento daquele que nada deve em qualquer 
órgão de proteção ao crédito, visto que faz exsurgir perante a coletividade  
principalmente na pequena cidade de Imaruí(SC) suposta inidoneidade 
financeira e moral.

Diante desse quadro, o consectário razoável é reconhecer a invalidade do 
negócio jurídico. (grifou-se).

Diante desse cenário, tem-se por incontroversa a falha na prestação 

de serviço da empresa de telefonia/Apelante. Isso porque, a Ré não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe incumbia, visto que não demonstrou 

a origem lícita do débito que originou o apontamento do nome do Autor.

Portanto, evidente a impossibilidade da cobrança do débito do 

exigido, e, por conseguinte, é ilícito o apontamento do nome do Requerente em 

cadastros restritivos.

Assim, não demonstrada a exigibilidade do débito objeto da 

restrição, resulta caracterizado o ato ilícito praticado pela Ré e, em 

consequência, o dever de indenizar que lhe foi imposto.

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 se pronunciou este Relator:

[...] - 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). (grifou-
se).

Não merecendo acolhida os argumentos que embasaram a 

pretensão principal lançada nas razões recursais, passa-se à análise do quantum 
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fixado a título de indenização por dano moral. 

Da verba indenizatória 

Pretende a Apelante a modificação do quantum indenizatório,  sob 

o argumento de que o valor arbitrado é excessivo.

Para fixação dos danos morais, há de se analisar as 

particularidades do caso concreto, visto que inexistem critérios objetivos 

preestabelecidos para essa operação. Por conseguinte, deve-se impor 

indenização que cause efeito compensatório para o ofendido e, de outro lado, 

efeitos pedagógico e disciplinador (punitivo) para o ofensor.

Tanto a  jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a dos 

Tribunais Pátrios, convergem no sentido de que a inscrição indevida enseja o 

chamado dano in re ipsa ou seja, que independe de prova da consequência 

lesiva bastando a prova da ocorrência do ato ilícito. 

Sobre o tema, colhe-se deste Órgão Julgador:

 [...]
II - É entendimento cristalizado na jurisprudência dos tribunais do País 

que, havendo a inscrição 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 moral sofrido pela pessoa 
lesada, porquanto presumível (in re ipsa).   

III - Considerando a natureza compensatória pecuniária em sede de 
danos morais, a importância estabelecida em decisão judicial há de estar em 
sintonia com o ilícito praticado, a extensão do dano sofrido pela vítima com 
todos os seus consectários, o grau de culpa e a capacidade econômica das 
partes, não devendo acarretar enriquecimento da vítima e empobrecimento do 
ofensor, servindo a providência como caráter pedagógico, punitivo e profilático 
inibidor da conduta perpetrada pela Demandada. [...]  ( Apelação Cível n. 
0600142-54.2014.8.24.0087, de Lauro Müller, rel. Des. JOEL FIGUEIRA 
JÚNIOR, j. 17/11/2016).

Sendo assim, a indenização a título de danos morais deve ser 

arbitrada de forma a compensar o abalo experimentado pelo ofendido e alertar o 

ofensor a não reiterar com a conduta lesiva.

A quantia correspondente à indenização pelo abalo moral há de ser 

fixada, porém, com moderação, em respeito aos princípios da adequação, da 
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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, mas não ocasione um 

enriquecimento injustificado para o lesado.

Entretanto, não há parâmetros legais para se arbitrar o valor da 

indenização dos danos morais. Como não se tem base financeira ou econômica 

própria e objetiva, a verba destinada à reparação dos danos morais é aleatória. 

Cabe ao Magistrado arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e 

proporcional. 

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.

No presente caso, constitui fato incontroverso que a Requerida 

inscreveu indevidamente o nome do Autor nos cadastros restritivos ao crédito, 

haja vista a inexistência de débito.

Portanto, a situação em exame não comportava outra solução 

senão a que chegou a MMª Juíza de Direito, de responsabilizar civilmente a Ré 

pela conduta nefasta já referida, com sua consequente condenação.

Assim sendo, considerando-se capacidade econômico-financeira 

presumível das partes, mostra-se acertado quantum indenizatório fixado na 

sentença, porque está em consonância com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.

Deve a verba, por isso, ser mantida, pois reflete com equilíbrio seus 

objetivos compensatório e pedagógico, mas sem se desconsiderar as 

peculiaridades dos fatos. 

Por conta disso, não merece reparo a sentença prolatada.
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Quanto à insurgência do termo inicial para a fluência dos juros de 

mora, alega a Apelante que a incidência de juros moratórios se dá a partir da 

citação, tendo em vista a relação contratual existente entre as partes, razão não 

assiste lhe assiste, pois trata-se o presente caso de hipótese de 

responsabilidade extracontratual, visto que a Requerida não logrou êxito em 

comprovar a relação contratual existente entre as partes, e assim sendo, é 

imperativa a manutenção do termo inicial dos juros desde a data do evento 

danoso.

A propósito, colhe-se deste Órgão Julgador:

[...] Em se tratando 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, devendo a correção monetária incidir desde o arbitramento. (Apelação 
Cível n. 0303267-16.2016.8.24.0061, de São Francisco do Sul, rel. Des. JOEL 
FIGUEIRA JÚNIOR, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28/02/2018).

Por fim, deixa-se de fixar verba honorária recursal ao advogado da 

Apelada (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015), uma vez que não foram 

apresentadas as contrarrazões recursais (fl.115). (Apelação Cível n. 

0500208-05.2012.8.24.0052, de Porto União, rel. Des. LÉDIO ROSA DE 

ANDRADE, j. 21/02/2017)

Por conta desse cenário, voto para conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento.

Este é o Voto.
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