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Relator: Desembargador Rodolfo C. R. S. Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA". 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ABALO MORAL 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. EXERCÍCIO REGULAR 
DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. ORIGEM DOS 
DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. TELAS DE SEU SISTEMA 
INTERNO QUE NÃO SERVEM COMO MEIO DE PROVAR A 
AVENÇA. DOCUMENTO SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO 
POR SER UNILATERAL. DEVER DE INDENIZAR 
MANTIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. 
MANUTENÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR CONDIZENTE 
COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. 

AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA TAXA SELIC COMO 
FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO 
PELO INPC A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 
362/STJ). JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO 
(SÚMULA 54/STJ). INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE 
CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301642-53.2016.8.24.0058, da comarca de São Bento do Sul 1ª Vara em que é 
Apelante Oi Móvel S/A (em recuperação judicial) e Apelado Carlos Odelio 
Largas.
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A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, decidiu, por unanimidade 
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. Sr. Des. Joel Dias 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. 166/171), em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

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

Carlos Odelio Iargas ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, 
cumulada com pedido de danos morais e tutela antecipada, em face de Oi 
Movel S/A.

Sustenta o autor que a ré incluiu o seu nome no Serasa, porém de forma 
indevida, pois nunca contratou qualquer serviço de telefonia móvel com a ré, e a 
inscrição indevida lhe causou dano moral. Com tais motivos requereu a 
concessão de tutela antecipada a fim de retirar seu nome do rol de 
inadimplentes e, no mérito, a exclusão definitiva do seu nome dos cadastros 
restritivos de crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por 
danos morais.

Foi deferida a tutela de urgência, determinada a inversão do ônus da 
prova, bem como concedido ao demandante o benefício da Justiça Gratuita (fl. 
26).

Citada, apresentou a ré defesa na qual alega que o autor possuiu vínculo 
consigo no período de 04/07/2013 a 08/08/2014, o serviço foi utilizado e os 
valores foram cobrados em regular exercício do direito. Requereu, assim, a 
improcedência dos pedidos e, em caso de condenação, que seja observado o 
princípio da razoabilidade a fim de se evitar o enriquecimento sem causa (fls. 
91-116).

Houve réplica (fls. 161-165).

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

355, I, do Código Civil.

Da Sentença

A Juíza de Direito, Dra. GRISELDA REZENDE DE MATOS MUNIZ, 

confirmou a tutela antecipada deferida, bem como julgou procedente os pedidos 

contidos na exordial às fls. 73/75, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por Carlos 
Odelio Iargas, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, para declarar a inexistência, com relação ao autor, 
dos débitos referente ao contrato n. 5228195, e CONDENAR a ré Oi Móvel 
S/A. a promover, em definitivo, a exclusão do nome do autor dos 
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cadastros restritivos de crédito, com relação ao contrato referido, e ao 
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais). "Sobre o valor da indenização por dano moral devem 
incidir juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento 
danoso, na forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - 
marco inicial da correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -
, quando então deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros 
como a atualização da moeda". (TJSC, Apelação Cível n. 2014.069394-9, de 
Criciúma, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 03-02-2015). Confirmo a decisão 
que antecipou parcialmente os efeitos da tutela.Condeno a ré ao pagamento 
das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor 
da condenação, considerando o trabalho despendido pelo profissional e o 
tempo dedicado ao serviço e, de outro lado, os baixos valor e complexidade da 
causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-
se, com as devidas anotações e baixa." (grifou-se).

Da Apelação

Irresignada com a prestação jurisdicional entregue, a Requerida 

interpôs recurso de Apelação às fls. 180/198, na qual alega em síntese, exercício 

regular de direito, em razão da licitude cobrança pelos serviços prestados; 

outrossim, sustenta a tese da ausência de configuração do dano moral. Por fim, 

pugna a minoração do quantum indenizatório.

Das Contrarrazões

Devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar 

contrarrazões, conforme certificado à fl. 207. 

Vieram os autos conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

I - Da Admissibilidade do Recurso

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade (fls. 211/212), o 

recurso deve ser conhecido.

II - Do Julgamento do Mérito

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

De início, importa ressaltar, que a hipótese se configura como 

sendo relação de consumo, pois as partes enquadram-se dentro dos conceitos 

de fornecedor de serviços e o consumidor, nos artigos  3º e 17, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor. Por consequência, aplica-se à espécie o disposto no 

art. 14 da Legislação Consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços.

Essa responsabilidade é objetiva, independe de culpa do 

fornecedor e somente poderá ser excluída caso se comprove a inexistência de 

defeito no serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa exclusiva de 

terceiro, in verbis:

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:
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 
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de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa 

exclusivamente da vítima ou de terceiro.

Da Inexistência da Relação Contratual

No caso, observa-se que o Autor, ora Apelado, nega 

peremptoriamente a relação jurídica com a empresa de telefonia Ré, 

especialmente referente ao débito que ensejou o apontamento de seu nome em 

cadastros restritivos ao crédito.  

Dessa forma, somente prova inequívoca da relação jurídica entre as 

partes poderia se inferir pela existência da dívida que resultou na negativação, 

ônus que incumbia à Ré, ora Apelante, comprovar e do qual não se desincumbiu 

satisfatoriamente.

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.

Aliás, não trouxe a Recorrente aos autos qualquer documento 

assinado ou gravação telefônica que demonstrasse a adesão do Autor ao 

contrato de prestação de serviços n. 5228195, limitou-se a trazer apenas “print" 

de telas do seu sistema interno (fls. 93/106), sem qualquer informação clara 

quanto à contratação e efetivação dos serviços de telefonia. Imperioso ressaltar 

que tais documentos não suficientes para comprovar a contratação pelo 

Requerente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO 
ILÍCITO E ABALO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRESA QUE TENTA 
COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A ORIGEM DA DÍVIDA 
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ATRAVÉS DE DOCUMENTO UNILATERAL INTERNO. INVIABILIDADE. ATO 
ILÍCITO CARACTERIZADO DANO MORAL IN RE IPSA. PLEITO DE 
MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE. VALOR 
ARBITRADO AQUÉM DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA 
CÂMARA.    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS 
RECURSAIS (ART. 85, § 11º, CPC) DEVIDOS.  (Apelação Cível n. 
0301362-48.2015.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. RUBENS SCHULZ, 
Segunda Câmara de Direito Civil, j. 08/03/2018).

Ademais, conforme explanado na sentença à fl. 168:

[...] o autor sustentou que, de acordo com as telas de sistemas 
apresentadas, o serviço de TV teria sido instalado na Rua Jose Linzmeyer, 301, 
Bairro Oxford, nesta cidade, endereço no qual nunca residiu.

Além disso, a ré não esclareceu por qual motivo inseriu o nome do autor 
em cadastro restritivo de crédito por dívida vencida em 27/1/2015, se de acordo 
com sua própria contestação o contrato (cuja celebração não foi provada) teria 
se encerrado em 8/8/2014.

Para se livrar da responsabilização civil cabia à ré apresentar ao Juízo 
cópia do contrato assinado pelo autor (em caso de contratação por escrito) ou 
da gravação da voz do autor (em caso de contratação por telefone), mas nada 
disso fez. Ou seja, não comprovou que ele celebrou o contrato que deu origem 
ao débito e muito menos que prestou o serviço ao autor, ônus que lhe cabia.

Assim, tem-se por não provado o fato modificativo do direito 

alegado na inicial (art. 373, II, CPC/2015). Caberia à parte Ré demonstrar a 

relação contratual que deu ensejo às cobranças e à inscrição do nome da 

Requerida no cadastro de proteção ao crédito, o que não se verificou nos autos.

Do Dano Moral

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".

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.

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

outrem, fica obrigado a repará-lo"

No caso dos autos, a cobrança indevida de serviços que não foram 

contratados e utilizados pelo Autor, certamente causou-lhe constrangimento que 

vai além do mero dissabor ou aborrecimento, em especial quando se observa 

que houve a inscrição em cadastro de restrição de crédito. 

Trata-se de cobrança irregular por serviços não prestados, 

caracterizando a atuação ilícita da Apelante, a gerar dano moral in re ipsa, que 

afasta a necessidade de prova do prejuízo

Sobre o tema, já manifestei:

[...] - 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)

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.

 Da verba indenizatória 

Pretende a Apelante a modificação do quantum indenizatório,  sob 

o argumento de que o valor arbitrado é excessivo.

Registra-se que 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 
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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 

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. Mas a doutrina e a jurisprudência, inclusive desta Corte de Justiça, 

têm se incumbido de fornecer importantes elementos ao julgador, para esse fim, 
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como se verá a seguir.

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 Ré inscreveu 

indevidamente o nome da Autora nos cadastros restritivos ao crédito, haja vista a 

inexistência de débito.

Portanto, o caso em exame não comportava outra solução senão a 

que chegou a Juíza de Direito, de responsabilizar civilmente a Ré pela conduta 

nefasta já referida, com sua consequente condenação.

Considerando-se capacidade econômico-financeira presumível das 

partes, mostra-se razoável o quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), que devidamente atualizados estão em consonância com o 

valor adotado por este Órgão Julgador.

A propósito, em situação semelhante já decidi:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TELEFONIA. PROCEDÊNCIA 
NA ORIGEM. RECURSO DA REQUERIDA VOLTADO AO AFASTAMENTO DO 
DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA 
CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 
CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL. DANO MORAL IN 
RE IPSA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES EM RELAÇÃO AO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO, ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL 
REAIS), PELO JUÍZO A QUO. REDIMENSIONAMENTO DESNECESSÁRIO. 
QUANTIA QUE ATUALIZADA ATINGE R$ 20.698,15 (VINTE MIL, 
SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS E QUINZE CENTAVOS). 
CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTE ÓRGÃO 
JULGADOR EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSOS CONHECIDOS E 
DESPROVIDOS.  (Apelação Cível n. 0301002-30.2015.8.24.0076, de Turvo, 
deste RELATOR, 01/02/2018).

Deve a verba, por isso, ser mantida porque reflete com equilíbrio 

seus objetivos compensatório e pedagógico, mas sem se desconsiderar as 



                                                         

11

Gabinete Desembargador Rodolfo Tridapalli

peculiaridades dos fatos. Por consequência, com amparo no princípio da 

persuasão racional previsto no art. 371 do Código de Processo Civil/2015, 

entende-se por bem manter a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

devidamente acrescidos de correção monetária desde seu arbitramento (Súmula 

362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a partir do evento danoso, 

nos moldes da Súmula 54 do STJ.

Dos Consectários Legais

No caso em discussão, a MMa.Juíza de Direito condenou a 

Apelante ao pagamento de indenização por dano morais, devendo incidir sobre a 

quantia fixada: "juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento 

danoso, na forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento marco 

inicial da correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ , quando 

então deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda".[...]" (fl.170).

Pois bem. Não se desconhece que a taxa SELIC engloba a 

incidência de correção monetária e juros de mora. No entanto, faz-se necessária 

a adequação, de ofício,  da decisão nesse ponto, uma vez que a referida taxa por 

ser oscilante, não deve ser utilizada para fins de atualização monetária.

Sobre o tema, é o entendimento perfilhado por este Órgão Julgador

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDADA.]

[...]
TAXA SELIC. PARÂMETRO DE CORREÇÃO QUE NÃO É SEGURO. 

RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
A Taxa Selic não é parâmetro seguro para correção de débito resultante 

de condenação judicial. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação Cível n. 
0329551-49.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. GILBERTO GOMES DE 
OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 27/07/2017).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 
NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 
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RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. FRAUDE DE 
TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ CARACTERIZADA. DANO MORAL 
PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PARÂMETROS 
SEMELHANTES ÀQUELES UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS 
ANÁLOGOS. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA 
A INCIDIR A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A CONTAR 
DO EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 
(Apelação Cível n. 0300758-35.2016.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. 
MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITTA, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 
07/11/2017). (grifou-se).

Diante desse cenário, de ofício, afasta-se a incidência da taxa 

SELIC, haja vista não refletir parâmetro seguro de correção. Devendo, portanto, 

incidir atualização monetária calculada pelo INPC desde o arbitramento da 

indenização, nos termos do enunciado n. 362 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, e os juros de mora a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula n. 54 do STJ.

Dos Honorários Recursais

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 contrarrazões (fl. 207). (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 no sentido de conhecer do recurso do 

e negar-lhe provimento. E, ainda, de ofício, afastar a incidência da Taxa Selic e, 

por conseguinte, retificar a incidência dos juros de mora e correção monetária.

Este é o voto.
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