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                               Lacerda
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSU-
MO. SERVIÇOS TELEFÔNICOS.  NÃO COMPROVA-
ÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FRAUDE PRATI-
CADA POR TERCEIROS. DÍVIDA INEXISTENTE. INS-
CRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANOS EX-
TRAPATRIMONIAIS.   CONFIGURAÇÃO.  PROCE-
DÊNCIA  DA  AÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  EXCLUSÃO 
DA  INDENIZAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DO 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES 
DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECUR-
SO.

- O dano moral independe de prova, sendo suficiente, 
para o acolhimento da pretensão ressarcitória,  a  de-
monstração do ato ilícito. Não é necessária a consu-
mação do prejuízo, já que não é requisito para o res-
sarcimento decorrente da inclusão indevida do nome 
do autor em cadastros restritivos, posto que, o direito à 
reparação nasce do próprio ato, impondo a necessida-
de de resposta. 

- Na fixação do dano moral, devem ser relevados os 
critérios pedagógicos vislumbrados pelo legislador ao 
criar o instituto. 



- A indenização deverá ser fixada de forma equitativa, 
evitando-se enriquecimento sem causa de uma parte, 
e em valor suficiente para outra, a título de caráter pu-
nitivo.

VISTOS

Sara  da  Silva  Viana,  devidamente  qualificada  nos  autos,  moveu 

“Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” con-

tra  Claro  S/A,  igualmente identificada, em virtude de suposto registro indevido de 

débito nos cadastros restritivos de crédito, objetivando, ao final, a condenação da 

promovida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado 

pelo Juízo.

Com o advento da sentença (fls. 68/71), a juíza a quo decidiu pela pro-

cedência do pedido, condenando a apelante ao ressarcimento indenizatório no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Às fls. 74/91, a demandada apelou, alegando, inicialmente, que a su-

posta dívida, objeto da restrição, não fora quitada pela promovente, gerando, portan-

to, o direito da empresa concessionária de cobrar o referido débito, através dos ór-

gãos de restrição ao crédito.

Defende ainda, em suma, a inexistência de qualquer comportamento 

ilícito capaz de  resultar prejuízo  de ordem moral à demandante, rechaçando, desta 

feita, a verba indenizatória aplicada ao caso.

Ao final,  requer o provimento do recurso, no sentido de que seja julga-

do improcedente o pedido formulado na exordial, ou, caso haja entendimento diver-

so nesta Corte, pugna pela minoração do valor ressarcitório.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 96/103.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 

110/112) pelo desprovimento do recurso apelatório .



É o relatório.

DECIDO

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plena-

mente pacificada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, comportando a 

análise meritória monocrática, na forma permissiva do art. 557, caput, do CPC.

De início, verifica-se que o presente apelo não  merece prosperar.

Cuida-se de ação de indenização por danos extrapatrimoniais, em ra-

zão de suposta cobrança indevida de débito, com posterior inclusão do nome da au-

tora nos órgãos restritivos de crédito.

Prima facie,  a título  de melhor  esclarecimento  dos fatos,  transcrevo 

passagem da sentença (fls. 68/71), prolatada pela Juíza de primeiro grau, haja vista 

a ilustre magistrada ter abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, 

conforme se observa abaixo:

“Inobstante a alegação da promovida de que “não é pre-
ciso uma análise profunda dos fatos para verificarmos 
que as faturas são legítimas” o que exsurge do caso 
concreto é que a promovida – como deveria -sequer fez  
prova de que o serviço tenha sido contratado, muito me-
nos da regularidade da inscrição do nome da promoven-
te em cadastros restritivos ao crédito (fl. 17).
(…)
No caso vertente, a parte promovida teve a oportunida-
de de demonstrar que o direito da promovente não me-
recia guarida,  mas não o fez,  sequer demonstrou que  
houve contratação.
Inobstante a alegação da promovida de que o contrato foi  
devidamente firmado entre as partes, em nenhum momento  
trouxe aos autos alguma prova que legitime o que foi alega-
do na sua contestação. Se em nenhum momento a empresa 
ré comprovou que houve a celebração do contrato enre as  
partes, é mister crer que cuidasse,  possivelmene de mais  
um caso de fraude praticado por terceiros, levando em con-
sideração as inúmeras ocorrências idênticas que se tem no-
tícia atualmente, o que não afasta sua responsabilidade di-
ante da flagrante falha no serviço e, por consequência, sua  
responsabildiade objetiva.



(…)
Assim, quanto ao pedido de cancelamento do nome da 
promovente dos órgãos de restrição ao crédito requeri-
do na inicial, é de ser deferido neste momento, por res-
tar caracterizada a ilicitude do ato praticado pela promo-
vida.
Perlustrando, o presente caderno processual, mormente  
o documento de fls. 17/23, verifica-se que assiste razão  
à  parte  promovente,  pois,  conforme  visto  ali,  o  seu 
nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de restrição  
ao crédito, e como destacado acima, sem qualquer justi-
ficativa plausível.” Grifo nosso.

No caso concreto, vislumbro que houve desconsideração com a pessoa 

da promovente, face a cobrança indevida de débito, conforme provas carreadas aos 

autos (fls. 17/23), sugerindo a invocação da função dissuasória da responsabilidade 

civil. 

 
Diante desta situação, entendo que é aplicável ao caso presente  o ca-

put do art. 14 do referido diploma consumerista, que dispõe o seguinte:

“Art.  14.  O fornecedor  de serviços responde,  indepen-
dentemente da existência de culpa, pela reparação dos  
danos causados aos consumidores por defeitos relati-
vos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua  fruição  e  riscos”.  
Grifo nosso.

Além do mais, basta a simples inscrição ilegal para caracterizar o aba-

lo. 

O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de que a inscri-

ção indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, 

por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de comprovação, uma vez que 

decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL  NÃO AD-
MITIDO.  LINHA  TELEFÔNICA.  COBRANÇA  INDEVIDA.  
TERCEIRO. FRAUDE.  1. "A inscrição indevida do nome 
do autor em cadastro negativo de crédito, a par de dis-
pensar a prova objetiva do dano moral, que se presume,  



é geradora de responsabilidade civil (...),  desinfluente a 
circunstância de que a abertura de conta se deu com base 
em  documentos  furtados  e  para  tanto  utilizados  por  
terceiro". Não tomando a empresa as cautelas necessárias  
para instalar a linha telefônica, devida a indenização decor-
rente  da cobrança indevida  contra  terceiro.  2.  O controle  
desta Corte sobre o valor da indenização destina-se, exata-
mente, a evitar abusos quando a indenização extrapola o li-
mite do razoável, em patamar absurdo, o que, sob todas as  
luzes,  não  ocorre  neste  caso  (AGRGAG  nº  314.567/RJ,  
Quarta Turma, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ  
de 18/3/02; RESP nº 259.743/MA, Terceira Turma, Relator o  
Ministro Castro Filho, DJ de 6/5/02).  3.  Agravo regimental  
desprovido.  (STJ;  AgRg-Ag 703852;  MS;  Terceira  Turma;  
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; Julg. 06/04/2006;  
DJU 07/08/2006; Pág. 220) Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.  IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVI-
DA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESSU-
POSTOS  DA  REPARAÇÃO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  PRE-
QUESTIONAMENTO.  DANO PRESUMIDO.  QUANTUM IN-
DENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DES-
PROVIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor das Súmulas 282 e 
356 do STF, aplicáveis por analogia, não se conhece do re-
curso especial quanto às questões sobre as quais a Corte  
de  origem não  se  pronunciou,  porquanto  não  levantadas  
pela  parte,  faltando-lhes  o  indispensável  requisito  do  pre-
questionamento. 2. Segundo o entendimento jurispruden-
cial desta Corte, a inscrição indevida do nome consumi-
dor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si  
só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de compro-
vação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-
se in re ipsa. 3. Nos termos da jurisprudência deste Superi-
or Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias  
ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser  
revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se 
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões  
de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.  
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em  
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em 
favor do ora agravado, em virtude dos danos sofridos pela  
inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, motivo  
pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta 
Corte no presente feito, como bem consignado na decisão  
agravada. 4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pre-
tendido, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o  
vedado revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo  
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  nº.  
1192721/SP – MINISTRO RAUL ARAÚJO – QUARTA TUR-
MA – JULG. EM 07/12/2010).Grifo nosso.



Desse modo, não restam dúvidas quanto à necessidade de reparação 

pecuniária correspondente ao constrangimento suportado pela promovente.

As decisões deste Egrégio Tribunal seguem o mesmo posicionamento, 

conforme observa-se abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.  
CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE 
PROVA  DE  QUE  A  AUTORA  FEZ  A  SOLICITAÇÃO.  
ÔNUS  DA  EMPRESA  RECORRIDA.  ART.  6º,  VIII,  DO  
CDC. APLICAÇÃO. FATURAS EM ATRASO. Inscrição in-
devida do nome da consumidora apelante junto aos ór-
gãos de proteção ao crédito. Dever de indenizar. Provi-
mento. Em razão da inversão do ônus da prova, nos termos  
do artigo 6º, VIII, do CDC, a empresa apelada deveria ter  
demonstrado que as linhas telefônicas que ensejaram a ins-
crição indevida foram instaladas a pedido da apelante, para 
tanto anexando contrato de adesão com a respectiva assi-
natura. Inexiste comprovação de que a autora/apelante soli-
citou a contratação da linha telefônica, mostrando-se indevi-
da a constituição de débito em seu desfavor e, por consegu-
inte, a inserção de seu nome junto ao cadastro de proteção  
ao  crédito.  (TJPB;  AC 075.2004.003475-5/001;  Relª  Desª  
Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.  Ferreira;  DJPB  
10/01/2012; Pág. 21)  Grifo nosso.
   
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDE-
NIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS.  INSTALAÇÃO  DE LI-
NHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA  
IDENTIFICAÇÃO  DA  CONTRATANTE.  REGISTRO  DO 
NOME DA AUTORA NA SERASA. DANO MORAL CONFI-
GURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.  FIXAÇÃO DO QUAN-
TUM.  RAZOABILIDADE.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  
Percentual que se mostra justo ao trabalho desempenhado.  
Sentença  mantida  –desprovimento  dos  recursos.  O dano 
moral independe de prova, sendo suficiente, para o aco-
lhimento da pretensão ressarcitória, a demonstração do  
ato ilícito. Não é necessária a consumação do prejuízo,  
que não é requisito para o ressarcimento decorrente da  
inclusão indevida do nome do autor em cadastros restri-
tivos, posto que, o direito à reparação nasce do próprio  
ato, impondo à necessidade de resposta. O quantum in-
denizatório há de ser fixado na soma de todas as circuns-
tâncias do caso e à luz dos princípios da razoabilidade e da  
eqüidade,  cuidando-se  para  evitar  o  enriquecimento  sem 
causa da vítima. (TJPB; AC 001.2005.021803-9/002; Campi-
na Grande; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB 
15/03/2011; Pág. 5) Grifo nosso.
  
DECISÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de ine-
xistência de débito c/c danos morais.  Procedência  do  
pedido. Serviços de telefonia. Inclusão do nome da con-



sumidora em órgão de proteção ao crédito decorrente  
de cobrança indevida. Dano moral evidenciado. Pedido 
de redução do quantum indenizatório.  Fixação  adequada.  
Desprovimento do recurso. A cobrança de faturas referen-
tes a períodos posteriores ao cancelamento da linha te-
lefônica revela-se indevida demonstrado que a negativa-
ção do nome da consumidora de serviços telefônicos 
decorreu  de  cobrança  indevida,  resta  caracterizado  o  
dano moral. Não há que se modificar o quantum indenizató-
rio  quando  este  revelar-se  suficiente  para  compensar  o  
dano, sem proporcionar enriquecimento ilícito para a vítima,  
mas  coibindo  a  reincidência  da  sua  prática.  (TJPB;  AC  
001.2009.006577-0/001; Rel. Juiz Conv. Tércio Chaves de 
Moura; DJPB 10/01/2012; Pág. 23) Grifo nosso.
     

Da minoração do valor estipulado

Outrossim, no que se refere a aplicação do  quantum indenizatório no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que tal importância deve ser manti-

da, pois reflete, de maneira satisfatória, o dano moral sofrido pelo apelado. 

Vale ressaltar que, na verificação do montante reparatório, devem ser 

observadas as circunstâncias de cada caso, entre elas a extensão do dano, o com-

portamento dos envolvidos,  as condições econômicas e sociais  das partes,  bem 

como a repercussão do fato.

Vislumbro, pois, suficiente a indenização no valor determinado na sen-

tença, que deve servir para amenizar o sofrimento do promovente, tornando-se, in-

clusive, um fator de desestímulo, a fim de que a empresa ofensora não volte a prati -

car novos atos de tal natureza.

Dito isto, tenho que não merece prosperar a presente irresignação re-

cursal.

Compete ao Relator, monocraticamente, nos termos do “caput” art. 557 

do Código de Processo Civil, negar seguimento, de plano, aos recursos manifesta-

mente contrários à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando, as-

sim, os princípios da celeridade e economia processuais.



Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva 
Civil, com base na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justi-
ça, para negar seguimento ao recurso.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa,  14 de abril de 2015.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR    
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