
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0008346-64.2010.815.0011.
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: TNL PCS S.A. 
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADO: Josirene Coelho Viana.
ADVOGADO: Robson de Souza Nóbrega.
 
EMENTA:  APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ALEGAÇÃO 
DA CONSUMIDORA DE ADIMPLÊNCIA DE SUAS OBRIGAÇÕES. DÉBITO 
AUTOMÁTICO NÃO REALIZADO, EM TESE, POR FALHA OPERACIONAL 
IMPUTÁVEL À EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO DE TELEFONIA 
MÓVEL E AO BANCO. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
CONDENAÇÃO  DA OPERADORA DE  TELEFONIA AO  PAGAMENTO  DE 
R$ 5.000,00.  RECURSO DA EMPRESA  FORNECEDORA.  CONTRATAÇÃO 
DE  UMA  TERCEIRA  LINHA  OMITIDA  PELA  AUTORA.  DÉBITO 
AUTOMÁTICO REFERENTE,  TÃO SOMENTE,  A ESTA LINHA. AUSÊNCIA 
DE PAGAMENTO QUANTO ÀS DEMAIS. TESE RECURSAL CABALMENTE 
PROVADA PELOS DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA 
DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA AUTORA, APESAR DE LHE TER 
SIDO OPORTUNIZADA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 333, I E II, DO 
CPC.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE. 
PROVIMENTO.

Comprovando a empresa fornecedora que o débito inscrito em cadastro de proteção 
creditícia foi originado de inadimplência inexcusável do consumidor, o pedido de 
indenização por danos morais supostamente decorrentes de sua negativação deve ser 
julgado improcedente.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação 
Cível  n.º  0008346-64.2010.815.0011, em que figuram como Apelante  TNL PCS 
S.A. e Apelada Josirene Coelho Viana.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em dar provimento ao Apelo.

VOTO.

TNL PCS S.A. interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª 
Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  f.  234/238,  nos  autos  da  Ação  de 
Indenização  por  Danos  Morais  intentada  em  seu  desfavor  por  Josirene  Coelho 
Viana, que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 
a título de reparação pela negativação da Autora em cadastro de inadimplentes. 



Em suas razões,  f.  248/264, afirmou que a Autora é titular de três linhas de 
telefonia móvel, sendo duas vinculadas ao plano “Oi Conta Total 2” (83 8725-2224 e 
83 8790-1947), f. 14, e uma vinculada ao Plano “Oi 60” (83 8809-1960), f. 102.

Sustentou que apenas a linha do Plano “Oi 60” foi subordinada, por opção da 
consumidora, à forma de pagamento denominada “débito automático”, e que as duas 
outras linhas sempre estiveram vinculadas ao tipo de pagamento tradicional (boleto 
bancário remetido à sua residência).

Alegou que a dívida discutida foi inscrita em cadastro de inadimplentes não por 
falha  na  sistemática  de  pagamento  denominada  “débito  automático”,  conforme 
narrou a Autora, mas por inadimplência referente às duas linhas do plano “Oi Conta 
Total 2”, que sempre se submeteram ao tipo de pagamento tradicional. 

Defendeu que a Autora, de má-fé, sustentou a ocorrência de uma suposta falha 
operacional,  omitindo  a  titularidade  da  linha  do  plano  “Oi  60”  para  induzir  o 
Judiciário a erro, tentando convencê-lo que as duas linhas do plano “Oi Conta Total 
2” estavam atreladas ao débito automático.

Pugnou pela reforma da Sentença para que o pedido seja julgado improcedente 
e, subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

 Nas  Contrarrazões,  f.  268/270,  a Apelada alegou  que  a  Recorrente  não 
comprovou a licitude das cobranças, invocando o art. 14 do Código de  Defesa do 
Consumidor e pugnando pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, f. 215/217, não se manifestou a respeito do mérito do 
Apelo por não vislumbrar interesse público.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 265, pelo que, presentes os 
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A Autora afirmou que contratou duas linhas de telefonia móvel vinculadas ao 
plano “Oi Conta Total 2” e que, no ato de contratação, optou pela sistemática de 
pagamento denominada “débito automático”.

Asseverou  que,  por  ter  escolhido  essa  forma  de  pagamento,  jamais  se 
preocupou  em  consultar  seu  extrato  bancário  para  verificar  o  desconto  das 
mensalidades e que, após vários meses, foi surpreendida com sua negativação em 
cadastro de inadimplentes, defendendo que os valores mensais não foram debitados 
de sua conta por falha operacional imputável à operadora de telefonia e ao Banco.

Contudo, os documentos trazidos pela Ré, f. 76/163, provaram cabalmente que 
a Autora era titular de dois contratos e que o débito automático foi escolhido apenas 
em relação a uma das três linhas de sua titularidade.

 A negativação, portanto, não adveio de falha operacional de quem quer que 
seja,  originando-se,  na verdade,  da inadimplência relativa às duas linhas que não 
foram atreladas à sistemática do débito automático (vinculadas ao plano “Oi Conta 
Total 2”).



Intimada  para  impugnar  a  Contestação  e  se  manifestar  a  respeito  de  tais 
documentos, f. 203/205, a Autora quedou-se inerte, consoante a Certidão de f. 205-v.

Em seguida, foi oportunizada à Autora ampla dilação probatória, quedando-se, 
mais uma vez, inerte, f. 206, 210 e 231.

Como não provou a quitação de todas as obrigações contratuais assumidas nem 
esclareceu porque omitiu a existência da terceira linha, deixando de provar que todas 
estavam subordinadas ao débito automático, conclui-se, com base nos incisos I e II 
do art. 333 do CPC, que não houve ilegalidade em sua negativação.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para reformar  a 
Sentença e julgar o pedido improcedente, condenando a Autora ao pagamento 
das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00, 
observado o teor do art. 12 da Lei Federal n.° 1.060/50, por ser beneficiária da 
gratuidade judiciária, f. 37. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho,  dele também participando, além deste Relator, o Exmo.  Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


