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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0013517-31.2012.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Claro S/A – Adv.: José Eugênio Pacelle F. L. Sobrinho

Apelado: José Helio de Azevedo Fernandes Filho – Advs.: Thélio Farias

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
CANCELAMENTO  DE  LINHA  TELEFÔNICA. 
COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVDA. INSCRIÇÃO 
DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO 
DE  INADIMPLENTES.  DANO  MORAL 
COMPROVADO.  INDENIZAÇÃO. 
PROCEDÊNCIA. INCONFORMAÇÃO. JUROS DE 
MORA.  RESPONSABILIDADE 
EXTRACONTRATUAL.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR 
DO  EVENDO  DANOSO.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  PLEITO  PELA  REDUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO.
- Os  juros  de  mora,  nos  casos  de 
responsabilidade  extracontratual, ainda  que 
objetiva, têm como termo inicial  a dada em 
que ocorreu o evento danoso. Súmula 54 do 
STJ  (REsp  657.026/SE,  Rel.  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 21.09.2004, DJ 11.10.2004 p. 242).
–Quando  o  quantum  indenizatório é  fixado 
dentro  dos  parâmetros  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade, não há motivos para a sua 
redução, considerando-se a extensão do dano 
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moral sofrido pelo consumidor, bem como  as 
condições econômicas e sociais do ofendido e 
do causador do ato ilícito, as circunstâncias do 
fato, sem esquecer o caráter punitivo da verba 
e que a reparação não pode servir de causa a 
enriquecimento injustificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Claro S/A 
(fls. 105/109) hostilizando sentença (fls. 99/101) do Juízo de Direito da 3ª 
Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  que  nos  autos  da  Ação 
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 
proposta por José Helio de Azevedo Fernandes Filho, ora apelado.

Na sentença, o magistrado a quo, julgou parcialmente 
procedente  o  pedido  contido  na  inicial  condenando  a  apelante  ao 
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 
danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a 
partir  do  evento  danoso,  além  de  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada,  a  demandada  apelou,  pedindo,  em 
síntese, a reforma da sentença, pedindo que fosse alterado o termo inicial 
de incidência dos juros de mora, os quais deveriam contar a partir da data 
da sentença, bem como pugnou pela a redução do quantum indenizatório.

O  apelado  apresentou  contrarrazões  fls.  116/120, 
pedindo o desprovimento do apelo.
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Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu sem manifestação (fls. 127/128).

É o relatório.

V O T O

Consta dos autos que o apelado sofreu dano moral pelo 
fato de ter sido cobrado por quantia indevida, bem com por ter tido sua 
linha telefônica cancelada, sem qualquer justificativa plausível da empresa 
recorrente. Tal fato sequer foi contestado nas razões do apelo.

O que a apelante pede é a reforma da sentença, sob o 
fundamento de que o magistrado na sentença fixou os juros de mora 
incidentes  sobre  o  valor  indenizatório,  a  partir  do  evento  danoso.  Por 
outro lado, a recorrente requer a redução do quantum indenizatório – R$ 
5.000,00.

Ocorre que, ao compulsar os autos, conclui-se não ter 
razão  a  apelante.  Como  é  sabido,  para  a  fixação  do  termo  inicial  de 
incidência  dos  juros  de  mora,  nos  casos  de  responsabilidade 
extracontratual,  segundo  recente  entendimento  do  STJ,  deve-se 
considerar  a  data  em  que  ocorreu  o  evento  danoso,  aplicando-se  a 
Súmula 54 daquela Corte Superior. 

Visando  ilustrar  a  matéria  em  deslinde,  convém 
transcrever aresto do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL 
DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS DE 
MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 
54/STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  INCIDENTE 
SOBRE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. 
TERMO  A  QUO.  DA  DATA  DA  FIXAÇÃO  DO 
QUANTUM.  INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA 
43/STJ.
1.  Os  juros  de  mora,  nos  casos  de 
responsabilidade  extracontratual, ainda  que 
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objetiva, têm como termo inicial a dada em que 
ocorreu o evento danoso. Súmula 54 do STJ.
2. Nas indenizações por dano moral,  o termo a 
quo para a incidência da  correção monetária é  a 
data  em  que  foi  arbitrado  o  valor, não  se 
aplicando a Súmula 43/STJ.
1. Recurso  especial  parcialmente  provido”.
(REsp  657.026/SE,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO 
ZAVASCKI,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
21.09.2004, DJ 11.10.2004 p. 242) (Destaquei)

Desta  forma,  não  merece  reforma  a  sentença 
combatida em relação à data da incidência inicial dos juros de mora.

Com relação  à  fixação  do  “quantum”  indenizatório, 
frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por Dano 
Moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função 
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a 
dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  o  juízo  a  quo  arbitrou  a 
indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ora, diante 
da valoração das provas constantes dos autos,  entendo que o referido 
valor é adequado, considerando-se o constrangimento pelo que passou o 
apelado, uma vez que quando da  fixação do valor indenizatório deve o 
Magistrado, por seu prudente arbítrio, levar em consideração as condições 
econômicas  e  sociais  da  ofendida  e  do  causador  do  ato  ilícito;  as 
circunstâncias do fato; sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a 
reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 
decidiu que:

“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos 
razoáveis,  não  se  justificando  que  a  reparação 
enseje  enriquecimento  indevido,  com manifestos 
abusos  e  exageros,  devendo  o  arbitramento 
operar-se com moderação,  proporcionalmente  ao 
grau  de  culpa,  ao  porte  financeiro  das  partes, 
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orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos 
pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de 
sua experiência e bom senso, atento à realidade 
da vida e às peculiaridades de cada caso.”  (REsp 
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4. 
Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira.  Quarta 
turma. DJ 13.08.2001)
 

Logo, entendo como justa a condenação da apelante ao 
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais) a título de danos morais. 
Portanto, não há motivos para a reforma da sentença.

Isto  posto,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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