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ACÓRDÃO

CIVIL E CONSUMIDOR  – APELAÇÃO CÍVEL. 
SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.  MIGRAÇÃO 
DE  PLANO  PÓS-PAGO  PARA  PRÉ-PAGO. 
COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCONSIDERAÇÃO 
DA EMPRESA DE TELEFONIA.  SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA.  DECLARAÇÃO  DE 
INEXISTÊNCIA  DA  DÍVIDA,  CONCESSÃO  DO 
DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO 
INDEVIDAMENTE  DE FORMA  DOBRADA  E  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
IRRESIGNAÇÃO  PREMATURA  DO  AUTOR. 
AUSÊNCIA  DE  REITERAÇÃO  DAS  RAZÕES 
RECURSAIS  APÓS  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  NÃO 
CONHECIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO  DA 
PROMOVIDA.  ALEGAÇÕES  DE  QUE  AGIU  EM 
SEU EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E DE 
QUE  A  COBRANÇA  É  DEVIDA  POR  CULPA 
EXCLUSIVA  DO  AUTOR.  TESES  REJEITADAS. 
INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO AUTOR. 
CULPA  DA  RÉ.  DEVER  DE  INDENIZAR, 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  INSURGÊNCIA 
CONTRA  O  VALOR  FIXADO.  REDUÇÃO. 
DESNECESSIDADE.  ARBITRAMENTO 
ADEQUADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NÃO 
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CONHECIMENTO  DO  PRIMEIRO  APELO  E 
DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.

- A segunda apelante responde objetivamente pelo 
risco advindo das contratações de seus serviços, 
devendo arcar com os danos morais causados à 
parte promovente que não teve sua migração de 
plano  de  telefonia  móvel  reconhecida  pela 
ré/apelante, o que gerou cobrança indevida. Logo, 
estabelecido  o  ilícito  e  configurada  a 
responsabilidade  da  ré/apelante,  restou 
demonstrado o dano moral, e por conseguinte, 
o dever de indenizar.

- Nos termos da jurisprudência atual e reiterada do 
STJ,  o  recurso  de  apelação manejado antes  de 
decisão  de  embargos  de  declaração  deve  ser 
ratificado  pela  parte  apelante,  sendo  que  a 
ausência  de  tal  ratificação  implica  em  sua 
intempestividade e, via de conseqüência,  na sua 
inadmissibilidade.  Tal  é  o  caso  da  apelação 
manejada pela parte autora,  o que impõe o seu 
não conhecimento.

-  A  indenização  deve  proporcionar  à  vítima 
satisfação  na  justa  medida  do  abalo  sofrido,  de 
modo  a  evitar  o  enriquecimento  sem  causa, 
servindo não como uma punição,  mas como um 
desestímulo  à  repetição  do  ilícito,  atendendo, 
desta  forma,  ao  caráter  pedagógico  do  qual  se 
reveste.

-  Provado  que  o  valor  indenizatório  se  revela 
adequado, pois fixado de acordo com os princípios 
da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  não 
possuindo  o  condão  de  gerar  enriquecimento 
indevido,  impõe-se  denegar  a  pretensão  de  sua 
redução, bem como de majoração.

VISTOS, relatados e discutidos, os autos acima.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade,  não conhecer do primeiro 
apelo  e  desprover  o  segundo,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da 
certidão de julgamento de fl. 185. 
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RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Constitutiva c/c Dano Moral ajuizada por 
JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO em face da  TNL PCS S/A. Aduz a 
parte autora que possuía 03 (três) linhas de telefonia móvel  e 01 (uma) 
linha de telefonia fixa, além de internet banda larga da promovida, através 
do denominado Oi Conta Total. 

Sustenta  que  na  fatura  com  vencimento  em  02/04/2010, 
constou a cobrança da quantia de R$ 46,37 (quarenta e seis reais e trinta e 
sete centavos) referente às despesas do período de 13 de fevereiro a 13 de 
março de 2010, do número (83) 8813-1980, sobre o qual já havia pedido de 
cancelamento em meados de fevereiro de 2010, vez que o referido fone e 
chip  teriam  sido  perdidos.  Inobstante  isso,  no  mês  de  maio  veio  nova 
cobrança no valor de R$ 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos) e, no 
mês de junho, veio outra cobrança, em tese indevida, no valor de R$ 91,56 
(noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, afirma que a promovida cobrou, de forma indevida, o 
total de R$ 208,98 (duzentos e oito reais e noventa e oito centavos), motivo 
pelo  qual,  intentou  a  presente  demanda  pugnando  pela  restituição,  em 
dobro,  da  quantia  cobrada,  bem como seja  a  promovida  condenada  ao 
pagamento de indenização por danos morais.

Juntou documento às fls. 06/10.

Citada, a promovida contestou às fls. 15/33, argumentando 
que, conforme diligencia interna realizada na sua base de dados, embora 
tenha  havido  a  desativação  do  celular  de  número  (83)  8813-1980,  em 
19/02/2010, permaneceram sendo cobrados da linha principal  os valores 
relativos às ligações provenientes do telefone fixo e de longa distância para 
outras operadoras que excederam a franquia.

Sustenta que não houve nenhum tipo de erro e que agiu no 
exercício  regular  de  direito  ao  efetivar  as  cobranças.  Por  fim,  requer  a 
improcedência total do pedido autoral.

Juntou documentos às fls. 34/86.

Sobreveio réplica às fls. 88/90.

Audiência conciliatória à fl. 98, sem acordo entre as partes.

Conclusos, o Magistrado a quo proferiu sentença nos termos 
finais, que transcrevo, in verbis: 
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“Ante  o  esposado,  julgo  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  
resolvendo  o  mérito  da  demanda,  nos  termos  do  que  
giza  o art.  269, I,  do CPC para: Declarar inexistente a  
dívida  do  autor  para  com  a  promovida,  referente  aos  
valores  cobrados  referentes  ao  número  de  telefonia 
celular (83) 8813-1980, do período de 19 de fevereiro de  
2010 a 02 de junho do mesmo ano. Condenar a OI S/A a 
pagar,  a  título  de  indenização  por  danos  morais,  a  
quantia  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  devidamente  
atualizados  pelo  INPC,  a  partir  do  evento  danoso,  
cobrança indevida e com juros e com juros de mora de  
1% a.m., a partir da citação. Condenar a demandada a  
devolver,  de  forma  dobrada,  os  valores  cobrados  de 
forma abusiva, referente ao período de 19 de fevereiro  
de 2010 a 02 de junho de 2010. (...).”

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

O  autor  apelou  às  fls.  120/122,  alegando,  em  apertada 
síntese, que o valor arbitrado na sentença não atingiu o caráter punitivo e 
pedagógico  que  deve  estar  vinculados  a  sentença  em  casos  como  o 
presente, motivo pelo qual, requer o provimento do recurso para majorar a 
indenização por danos morais fixada na sentença vergastada.

De seu turno, a promovida apelou às fls. 137/148, alegando, 
para  tanto,  em  síntese,  que  agiu  no  exercício  regular  de  direito,  não 
havendo espaço para o acolhimento dos pedidos contidos na inicial. Afirma 
a inocorrência de danos morais e pede, ao final, após discorrer acerca do 
valor  do  quantum indenizatório,  o  provimento  do  recurso  para  julgar 
totalmente  improcedente  o  pedido  autoral  ou,  sucessivamente,  pela 
redução do valor  arbitrado a título de danos morais,  em obediência  aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apenas pela promovida às fls. 152/159.

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria de Justiça Cível  
opinou pelo não conhecimento do apelo do autor e, pelo  desprovimento do  
apelo da promovida. (fls. 165/168). 

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rememoro que o núcleo da controvérsia deriva 
da  circunstância  que  o  autor,  João  Alberto  da  Cunha  Filho,  após  ter 
migrado de um plano de telefonia móvel da modalidade pós para pré-pago, 
continuou sendo cobrado reiteradas vezes pela promovida, TNL PCS S/A, 
de forma indevida pelos valores inerentes ao primeiro.
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Nesse cotejo, tenho por comprovada a falha na prestação de 
serviços pela promovida e, tratando-se esta de empresa de telefonia móvel 
celular, deve, para tanto, atender às expectativas dos consumidores, nos 
termos do art. 141 do CDC, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviços, nasce 
o dever de indenizar, de modo que, diante da condenação da promovida na 
sentença  vergastada,  denota-se  que  os  pontos  preponderantes  nos 
recursos apelatórios visam avaliar se a cobrança dos valores do plano de 
telefonia móvel contratado pelo autor é devida ou não e, se o  quantum 
arbitrado  a  título  de  indenização  por  danos  morais  fora  descabido  ou 
proporcional ao grau de constrangimento sofrido pela parte autora no caso 
concreto,  razões  pelas  quais,  passo  a  análise  em  separado  de  cada 
recurso.

DA PRIMEIRA APELAÇÃO (AUTOR)

Debalde as razões do apelante,  assinalo que seu recurso 
não pode ser conhecido.

Isso porque, nos termos do entendimento pacificado do STJ, 
inclusive julgamentos sucessivos e recentes, não é possível conhecer da 
apelação manejada antes do julgamento de embargos de declaração, se a 
parte apelante não ratificar os termos do seu recurso, independentemente 
do que se decidir nos Embargos, isso porque, no entender daquela Corte, 
tal apelação seria intempestiva.

Vejam-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DA 
OPOSIÇÃO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  PELA 
PARTE  CONTRÁRIA.  NECESSIDADE  DE  RATIFICAÇÃO. 
ART.  538  DO  CPC.  SÚMULA  418/STJ.  RECURSO 
INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser 
necessária  a  ratificação  do  recurso  interposto  antes  do 
julgamento  dos  embargos  de  declaração,  nos  termos  da 
Súmula 418/STJ, a qual se aplica também a outros recursos, 
considerando o disposto no art. 538 do CPC. 2. Na espécie, a 
apelação foi interposta antes do julgamento dos embargos de 
declaração  opostos  pela  parte  contrária,  e  não  houve 
ratificação do recurso pela parte recorrente, motivo pelo qual 
se encontra  intempestivo.  3.  Agravo regimental  não provido.
(AgRg  no  REsp  1386081/PR,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
05/09/2013, DJe 11/09/2013);

1Art. 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.
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  APELAÇÃO 
INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.  USÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO. 
PREMATURIDADE. SÚMULA N. 418/STJ. INCIDÊNCIA POR 
ANALOGIA. 1.  Apelação interposta antes  do julgamento dos 
embargos declaratórios opostos pela outra parte é considerada 
prematura se não houver a necessária ratificação posterior. 2. 
"É  inadmissível  o  recurso  especial  interposto  antes  da 
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem 
posterior ratificação" (súmula n.418/STJ. 3. Agravo regimental 
desprovido.  (AgRg  no  AgRg  no  AREsp  164.954/GO,  Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 25/06/2013, DJe 28/06/2013);

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO  NO  RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  282/STF. 
APELAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.  NÃO  REITERAÇÃO. 
INTEMPESTIVIDADE.  -  A  ausência  de  decisão  acerca  dos 
dispositivos  legais  indicados  como  violados  impede  o 
conhecimento  do  recurso  especial.  -  Estando  pendente  o 
julgamento dos embargos de declaração da parte contrária, é 
inoportuna  a  interposição  de  apelação,  sem  a  ratificação 
posterior  dos  seus  termos,  uma  vez  que  não  houve  o 
necessário  exaurimento  da  instância.  -  Agravo  no  recurso 
especial  não  provido.(AgRg  no  REsp  1371753/MG,  Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
28/05/2013, DJe 10/06/2013);

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  RECURSO ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO ANTES 
DA  PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  DA  APELAÇÃO. 
EXTEMPORANEIDADE.  CARACTERIZAÇÃO,  NA  ESPÉCIE. 
AUSÊNCIA  DE  POSTERIOR  RATIFICAÇÃO.  SÚMULA 
418/STJ.  PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido 
de ser intempestivo o recurso interposto antes da publicação 
da decisão recorrida, sem a devida ratificação, por aplicação 
analógica da Súmula 418 do STJ, da "É inadmissível o recurso 
especial  interposto  antes  da  publicação  do  acórdão  dos 
embargos de declaração, sem posterior ratificação". 2. In casu, 
verifica-se que o recurso especial  foi  interposto em 10/04/12 
(terça-feira) e o acórdão que julgou a apelação só foi publicado 
no  DJE  em  24/04/12  (terça-feira).  Portanto,  mostrou-se 
prematura  a  interposição  do  recurso  especial,  restando 
extemporâneo.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg no 
AREsp 263.464/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 
TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013)

Tal  é  o  caso da primeira  apelação,  haja  vista  ter  a  parte 
autora  manejado  o  seu  recurso  antes  do  julgamento  dos  embargos  de 
declaração posteriormente manejados pela promovida, e não ratificou seu 
recurso após o julgamento dos embargos.
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Com tais  razões,  não  conheço  da  primeira  apelação,  nos 
termos do entendimento do STJ, porque intempestiva.

DA SEGUNDA APELAÇÃO (RÉ)

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso.

Cuida-se de ação constitutiva c/c dano moral, na qual a parte 
autora prescinde de prova da culpa.

Sustenta  a  recorrente  a  legalidade da  cobrança  e,  via  de 
consequência, a inexistência de dano moral, postulando o afastamento da 
condenação ou, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório.

Sem razão a recorrente.

Sabe-se  que,  nos  termos  da  legislação  consumerista, 
aplicável  ao  caso,  a  responsabilidade  da  concessionária  é  objetiva, 
respondendo esta pelos danos advindos da atividade,  mesmo ausente a 
culpa. 

   
Nestes termos, deve agir com cautela não só no momento 

da  contratação  dos  serviços,  mas,  principalmente,  em  situações  que 
possam causar algum dano ao contratante, como no caso em tela.

 
Diante dos fatos apresentados, embora tenha o autor optado 

pelos pagamentos das faturas ditas indevidas, a fim de evitar negativação 
de  seu  nome  nos  cadastros  de  devedores,  é  imperioso  reconhecer  os 
danos  experimentados  pelo  demandante,  bem  como  o  nexo  causal 
existente entre ele e a conduta da ré/recorrente, tendo, dessa forma, que 
todos  os  requisitos  para  a  configuração  da  responsabilidade  civil  estão 
presentes no caso. 

Sabe-se  que  o  dano  moral  é  a  lesão  aos  elementos 
individualizadores da pessoa como ser social,  pensante e reagente,  tais 
como a honra, a reputação e o prestígio, que se expressa por desequilíbrios 
no  ânimo  do  lesado,  causando-lhe  reações  desagradáveis,  como  o 
desconforto  emocional.  Abrange  quer  a  repercussão  negativa  no  meio 
social, quer a turbatio animi, isto é, a desestabilização psíquica ou somática 
do ofendido. Sobre o tema, Carlos Alberto Bittar professa: 

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera 
da  subjetividade,  ou  do  plano  valorativo  da  pessoa  na  
sociedade,  em que repercute o fato violador,  havendo-se,  
portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais  
íntimos  da  personalidade  humana  (da  intimidade  e  da 
consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa 
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no  meio  em  que  vive  e  atua  (o  da  reputação  ou  da  
consideração  social)  (Reparação  civil  por  danos  morais.  
Revista dos Tribunais, 1994, p. 41).” 

Assim,  para  que  exista  dano  moral  é  preciso  que  seja 
constatada a ocorrência de atitude depreciativa. Nas palavras de Antônio 
Jeová Santos: 

“Dano é prejuízo. É diminuição de patrimônio ou detrimento  
a  afeições  legítimas.  Todo  ato  que  diminua  ou  cause 
menoscabo  aos  bens  materiais  ou  imateriais,  pode  ser  
considerado  dano.  O  dano  é  um  mal,  um  desvalor  ou 
contravalor,  algo que se parece com dor,  posto que nos  
diminui e reduz,  tira de nós algo que era nosso, do qual  
gozávamos  ou  nos  aproveitávamos,  que  era  nossa 
integridade  física,  as  possibilidades  de  acréscimos  ou  
novas incorporações,  como o diz Jorge Mosset  Iturraspe  
( Responsabilidade civil , p. 21) (Dano Moral Indenizável. 4  
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 74).”  

No presente caso, faz-se evidente a configuração do dano 
moral, cumprindo à insurgente compor os infortúnios a que deu azo, como 
se depreende dos julgados: 

CONSUMIDOR.  INDENIZATÓRIA.  TELEFONIA  MÓVEL. 
PORTABILIDADE REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO 
AUTOR.  NÚMERO  PORTADO  A  TERCEIRO.  DANOS 
MATERIAL  E  MORAL CONFIGURADOS.  O  autor  trouxe 
aos  autos  números  de  protocolos,  embasando  sua 
pretensão  e  atraindo  verossimilhança  aos  seus 
argumentos. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus 
de  provar  a  solicitação  de  portabilidade  feita  pelo  autor, 
virtude da qual  seu número passou para terceiro.  Danos 
materiais comprovados pelo autor, o qual teve de contratar 
novo serviço de telefonia. Impossibilidade de devolução da 
linha  telefônica,  porquanto  tal  ação  (TJ-RS,  Relator: 
Fernanda  Carravetta  Vilande,  Data  de  Julgamento: 
23/11/2011);

AÇAO  DE  INDENIZAÇAO  POR  DANOS  MORAIS. 
CONTRATO DE TELEFONIA. CLIENTE PORTADORA DE 
CELULAR PRÉ-PAGO. PORTABILIDADE REALIZADA DE 
UMA OPERADORA PARA OUTRA SEM AUTORIZAÇAO 
OU SOLICITAÇAO, COM MUDANÇA DE TITULARIDADE 
DA  LINHA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AFASTADA. 
VIOLAÇAO  ÀS DIRETRIZES  DO  CÓDIGO  DE DEFESA 
DO  CONSUMIDOR  .  CONDUTA  QUE  CAUSOU 
TRANSTORNOS  À  USUÁRIA.  CONSTRANGIMENTO 
EVIDENCIADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO 
ESTIPULADO QUE NAO MERECE DIMINUIÇAO. JUROS 
DE MORA. TERMO INICIAL MODIFICADO PARA A DATA 
DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N.  54 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  OPERAÇAO  EX  OFFICIO. 
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APELO CONHECIDO E NAO PROVIDO (TJSC, Ap.Cív. n. , 
de Criciúma, Rel: Des. Jorge Luiz de Borba, j. 14.8.2012). 

APELAÇAO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
TELEFONIA  MÓVEL.  PORTABILIDADE  SEM 
SOLICITAÇAO DA CONSUMIDORA. INDENIZAÇAO POR 
DANOS MORAIS.  TRANSTORNO QUE DESBORDA OS 
LIMITES  DO  MERO  DISSABOR.  LESAO  DE 
REPERCUSSAO PRESUMÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E 
ADESIVO.  PLEITO DE ALTERAÇAO DA INDENIZAÇAO 
(MINORAÇAO  E  MAJORAÇAO,  RESPECTIVAMENTE). 
VALOR  QUE  ATENDEU  BEM  AOS  DESÍGNIOS  DA 
DEMANDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS, NO PONTO. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MAJORAÇAO. 
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA 
MODIFICAÇAO.  JUROS MORATÓRIOS.  INCIDÊNCIA  A 
PARTIR  DO  ARBITRAMENTO.  APLICAÇAO  DA  TAXA 
SELIC. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO 
(TJSC, Ap.Cív. n. , de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. 
Ricardo Roesler, j. 13.12.2011). 

Assim,  compulsando  o  caderno  processual,  tenho  como 
comprovado  que,  por  ocasião  da  falha  na  prestação  de  serviços  pela 
promovida,  fora  indevida  a  cobrança  reiterada  de  valores  em  faturas 
posteriores à migração de um plano de telefonia móvel da modalidade pós 
para  pré-pago,  nascendo,  em  contrapartida,  o  dever  de  indenizar  da 
promovida em detrimento do abalo moral sofrido pelo demandante e, via de 
consequência, o arbitramento do quantum indenizatório.

Acerca do quantum indenizatório, importante salientar que a 
indenização por danos morais será fixada por equidade pelo magistrado, 
atendendo  a  dois  objetivos:  atenuação  do  dano  causado  ao  lesado  e 
reprimenda ao lesante pelo  ilícito cometido.  Importa  observar  o grau  de 
culpabilidade  e  a  condição  econômica  da parte  a  quem se vai  impor  a 
sanção, bem como o dano infligido à parte em favor de quem é imposta a 
indenização. 

A estipulação da verba reparatória do dano moral tem sido 
problema de  árdua  resolução,  dada  a  dificuldade  de  estabelecer-se  um 
pretium doloris.  Assentada a reparabilidade desse tipo de dano, hoje com 
foro constitucional, longos embates doutrinários ainda se travam no afã de 
identificar os critérios para estipulação das cifras devidas. Antônio Jeová 
dos Santos explica: 

“Apesar  de imperfeita,  essa maneira  de indenizar  o dano  
extrapatrimonial,  porque  as  consequencias  do  dano 
(menoscabo espiritual,  vergonha,  humilhação,  perturbação 
anímica, perda de equilíbrio emocional), não desaparecerão  
por mais dinheiro que a vítima receba, em nome de uma 
pureza  conceitual,  não é possível  emprestar  ao vocábulo  
indenização uma acepção puramente  econômica,  em que 
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somente deve ser medida em casos de lesões patrimoniais  
(Dano Moral  Indenizável.  4 ed. São Paulo:Editora Revista  
dos Tribunais, 2003, p. 156).” 

Nessa  circunstância,  observando  os  critérios  alhures 
delineados para o arbitramento de danos morais,  entendo ser adequado 
manter  a  decisão  a  quo no  que  concerne  a  condenação  imposta  à 
ré/apelante, em especial o arbitramento do quantum indenizatório no valor 
de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais)  a  título  de  danos  morais,  servindo  tal 
condenação de paliativo para o desgosto e constrangimento sofridos pelo 
autor e, ao mesmo tempo, desencorajar a empresa de telefonia a reiterar 
atos como o presente.

                           
DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  não  conheço  do  primeiro  apelo  e  NEGO 
PROVIMENTO ao segundo, para manter incólume a sentença de primeiro 
grau. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR
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