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PROCESSO  CIVIL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER 
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PLANO 
MENSAL  DIRETO  COM  A  ADMINISTRADORA  DE 
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  REJEIÇÃO. MÉRITO. 
CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA DE TELEFONIA 
MÓVEL.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA PROVA.  SUPOSTO 
DÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE.  SUSPENSÃO  DO 
SERVIÇO.  NEXO  CAUSAL  E  CULPA  EVIDENCIADOS. 
INSURGÊNCIA QUANTO  AO  VALOR  ARBITRADO  EM 
PRIMEIRO  GRAU.  INDENIZAÇÃO  QUE  NÃO  SE 
MOSTRA  ADEQUADA  AO  CASO  CONCRETO. 
PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM. 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- A inversão do ônus da prova, a que alude o art. 6º, VIII, do 
CDC, não é de caráter absoluto, devendo ser aplicada pelo 
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julgador  quando  demonstrada  a  verossimilhança  das 
alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

-  O  dano  moral  puro  se  projeta  com  maior  nitidez  e 
intensidade no âmago das pessoas, prescindindo, assim, de 
rigorosa demonstração probatória.  Desse modo, provada a 
ilicitude do fato, necessária a reparação.

-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com 
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo 
com  os  critérios  apontados  pela  doutrina.  Uma  vez 
descumpridos, deverão ser adequados ao caso específico.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, rejeitada a preliminar, no 
mérito, por igual votação, dar provimento parcial à Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Hipercard 
Administradora de Cartões de Crédito contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª 
Vara Mista da Comarca de Queimadas, fls. 130/131,  que, nos autos da  Ação de 
Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por José Roberto 
Negreiros  em face da apelante e da TNL PCS S.A.  -  OI, julgou procedente o 
pedido inicial nos seguintes termos:

“Versados,  portanto,  tais  argumentos,  é  que  JULGO PROCEDENTE o 
pedido para fins de determinar à HIPERCARD que, lançado o valor  da 
mensalidade telefônica ajustada entre o autor  e a OI, repasse a esta o 
respectivo  valor  e  que  a  OI,  ao  receber  o  valor  devido  mantenha  os 
serviços telefônicos contratados com o requerente. Outrossim, condeno 
as demandas a pagar, à parte autora, de forma solidária, a quantia de R$ 
3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos doravante por 
meio de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.”
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Em suas razões recursais, fls. 133/140, o apelante argui sua 
ilegitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da  demanda,  aduzindo  que  a 
suspensão e o restabelecimento do serviço de telefonia são de responsabilidade 
apenas da primeira promovida.

Sustenta  legalidade  no  procedimento  adotado,  tendo  em 
vista a necessidade de preencher os requisitos básicos do banco para que sejam 
prestadas as devidas informações financeiras.

Aduz  que  não  foi  comprovada  a  ocorrência  efetiva  de 
qualquer fato danoso advindo de sua conduta, capaz de ensejar condenação por 
danos morais, porquanto teria agido no exercício regular de seu direito. 

Afirma que,  ainda que se repute 'abusiva'  sua conduta,  as 
circunstâncias não apresentam nenhuma peculiaridade  ou motivo que justifique a 
fixação  do  quantum  indenizatório  em  patamar  especialmente  elevado, 
notadamente em se tratando de meros dissabores.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para que a sentença 
seja  totalmente  reformada,  com  a  consequente  improcedência  da  ação  e 
condenação da parte promovente nos ônus sucumbenciais. Por fim, prequestiona 
a matéria, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Contrarrazões, fls. 149/151, pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do 
recurso e improcedência da demanda, fls. 157/158.

 
É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Extrai-se dos autos que José Roberto Negreiros ajuizou Ação 
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da  TNL PCS 
S.A. - OI e HIPERCARD Administradora de Cartões de Crédito, objetivando seja 
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reconhecido  o  adimplemento  da  dívida  pelas  empresas  demandada,  o 
consequente  retorno  do  serviço  de  telefonia,  bem  assim  ser  indenizado 
moralmente pelos danos suportados.

Alegou  ser  cliente  das  empresas  promovidas,  possuindo 
plano de telefonia da Oi, primeira promovida, com débito em fatura de cartão de 
crédito Hipercard, pertencente à segunda demandada. 

Aduziu que, mesmo pagando o cartão de crédito em dia, a 
empresa  promovida  Oi  fez  o  bloqueio  do  serviço  de  telefonia  contratado, 
deixando-o  sem  nenhum  serviço  telefônico,  com  sérias  dificuldades  de 
comunicação.

Narrou que, ao entrar em contato com as promovidas, a OI 
informou que o pagamento estava em aberto, enquanto a Hipercard aduziu que o 
problema era da operadora de telefonia e que os serviços do cartão de crédito 
estavam em conformidade com os contratos firmados.

Como o problema não foi  solucionado,  ajuizou a  presente 
ação e, após a instrução processual, observados o contraditório e a ampla defesa, o 
juízo a quo julgou procedente a ação, determinando “à HIPERCARD que, lançado 
o valor  da mensalidade telefônica ajustada entre o autor e a OI, repasse a esta o 
respectivo  valor  e  que  a  OI,  ao  receber  o  valor  devido  mantenha  os  serviços 
telefônicos  contratados  com o  requerente.  Outrossim,  condeno  as  demandas  a 
pagar, à parte autora, de forma solidária, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a  
título de danos morais”.

É contra esta decisão que a empresa demandada se insurge, 
objetivando inicialmente seja declarada sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a 
reforma da sentença com a improcedência da ação, ante a inexistência de danos 
morais. 

Preliminarmente,  o  apelante  suscita  sua  ilegitimidade 
passiva, aduzindo ser mera administradora de cartão de crédito e que a suspensão 
e  restabelecimento  do  serviço  de  telefonia  é  de  responsabilidade  apenas  da 
primeira promovida.
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Contudo,  a  legitimidade  ativa  está  demonstrada  pelos 
documentos carreados nos autos, tendo em vista que o serviço contratado pelo 
autor era debitado mensalmente no cartão de crédito da administradora.

Ademais, a alegada suspensão do serviço ocorreu em razão 
de eventual falta do referido pagamento, fato que a torna legítima para figurar no 
polo passivo da demanda. 

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,  induvidosa a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor,  porquanto clara relação de consumo entre o autor e as empresas 
demandadas,  dentre as  quais  a apelante,  da qual  o  recorrido possui  cartão  de 
crédito.

O autor alegou que teve seu serviço de telefonia suspenso e, 
ao entrar em contato com a primeira promovida (OI),  foi  informado de que a 
suspensão se deu pela falta de pagamento. Assim, quanto à suspensão do serviço 
de telefonia, agiu com acerto o magistrado ao inverter o ônus da prova, tendo em 
vista  a  hipossuficiência  do  autor  na  relação  de  consumo,  que  não  teria  como 
provar que ficou sem o serviço.

De fato, o autor trouxe as faturas de seu cartão de crédito, 
demonstrando  que  efetuou o  pagamento  e,  embora  não  o  tenha  feito  em sua 
totalidade, comprovou ter pago mais da metade do valor, o que torna verossímil 
suas alegações, não cabendo à administradora de cartão de crédito afirmar apenas 
que  agiu  no  exercício  regular  de  seu  direito  ao  não  repassar  o  pagamento  à 
operadora de telefonia, ocasionando a suspensão do serviço.

Ora, sendo possível o pagamento da fatura no valor mínimo, 
o que não foi o caso dos autos, a administradora de cartão de crédito assume o 
risco daquelas prestações e débitos que não foram pagos na totalidade, razão pela 
qual  faz  incidir  juros  e  encargos  moratórios  em  patamar  elevado  nas  faturas 
seguintes.

Por  outro  lado,  a  empresa  apelante  não  comprovou  ter 
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repassado o valor mensal do plano ajustado com o autor à operadora de telefonia, 
ensejando na suspensão dos serviços telefônicos, ocasionando-lhe perturbação e 
constrangimentos de ordem moral. 

Cediço que a responsabilidade civil poderá evidenciar-se em 
razão de descumprimento obrigacional, desobediência de uma regra estabelecida 
em  um  contrato  ou  por  deixar  determinada  pessoa  de  observar  um  preceito 
normativo que regula  a vida (TARTUCE, Flávio.  Manual  de  direito  civil:  volume  
único. São Paulo: Método, 2012. p. 415).

Neste contexto, é necessário verificar, além do dano efetivo e 
da conduta, a existência do nexo causal, entre o fato ilícito e o dano produzido, 
para que seja admitida a obrigação de indenizar. 

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO. 
FRAUDE.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM ÓRGÃO  DE  RESTRIÇÃO  DE 
CRÉDITO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  DANO  MORAL. 
CONFIGURAÇÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  1.  O  recurso  especial  não 
comporta o exame de temas que impliquem revolvimento do contexto 
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No 
caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela comprovação do ato 
ilícito e do nexo de causalidade, ao argumento de que "a inexistência de 
contrato firmado pelas partes, por si só, demonstra a negligência por 
parte  da  empresa  ré  ao  (...)  contratar  com terceiro  estranho,  sem ao 
menos  verificar  a  veracidade  dos  documentos  apresentados". 
Acrescentou, ainda, que a recorrente "não agiu com zelo e cuidado ao 
permitir a contratação de cartão de crédito em nome do apelado, não 
sendo possível imputar ao apelado a culpa pelo ocorrido, não sendo 
crível sua alegação de que foi diligente quando da contratação, ante a 
absoluta ausência de prova nesse sentido, afastando-se,  desta feita a 
hipótese  de  culpa  exclusiva  de  terceiro" (e-STJ  fl.  199).  3.  Agravo 
regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  181.931/MG,  Rel.  Ministro 
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
04/09/2012, DJe 13/09/2012)

E, como toda lesão exige reparação, visto ser essa a única 
forma  de  compensar  o  dano  sofrido,  já  que  houve  violação  do  patrimônio 
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subjetivo do autor da ação, forçoso reconhecer o dever de indenizar na hipótese. 

Para o caso específico, de fato, não houve qualquer inclusão 
do  promovente  nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito,  circunstância  esta  que  não 
afasta  o  dever  de reparar  o  constrangimento sofrido pelo  recorrido.  Por  outro 
lado,  houve  a  suspensão  dos  serviços  de  telefonia  de  um  plano  que  o  autor 
considerou que estava pago, porquanto efetuou o pagamento, na quase totalidade, 
de seu cartão de crédito, onde era debitado o valor do plano mensal.

Bem se sabe que, muitas vezes, o consumidor é submetido a 
todo de tipo de constrangimento, inclusive incansáveis esperas, encaminhamentos 
de setor para setor, para se tentar solucionar um problema que não foi criado por 
ele. Tal situação não diverge do presente caso.

A  afirmação  do  autor  (que  não  foi  impugnada  pelo 
demandado)  de  que  teria  realizado  diversos  telefonemas,  enquanto  ambas  as 
empresas diziam não ter responsabilidade pela suspensão do telefone, é capaz, 
sim, de gerar danos morais reparáveis.

Entretanto, o  quantum fixado pelo juiz singular deverá ser 
reformado.  Acerca do tema, convém esclarecer que os critérios utilizados, para a 
fixação  da  verba  compensatória  moral  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor 
orientação doutrinária e jurisprudencial que versam sobre a matéria sub examine,  
consoante a qual incumbe ao Magistrado arbitrar, observando as peculiaridades 
do caso concreto, bem como, as condições financeiras do agente e a situação da 
vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja 
inexpressivo a ponto de não atender aos fins a que se propõe. 

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença apenas neste 
aspectos,  porquanto  entendo  não  estar  equilibrada  a  indenização,  a  título  de 
danos  morais,  no  montante  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  levando  em 
consideração, especialmente,  o valor do plano mensal ajustado (R$ 29,90).  Ora, 
caso  mantida  a  referida  condenação  esta  corresponderia  a  100  vezes  o  valor 
ajustado (100 meses do referido plano), ensejando em enriquecimento sem causa 
do apelado. 
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Na  realidade,  o  constrangimento  está  evidenciado  apenas 
nos  contatos  que  teve  que  manter  com a  empresa  apelante  e  a  suspensão  do 
serviço de telefonia, não havendo nos autos, sequer o tempo em que o telefone 
ficou sem funcionar.

Por tais  motivos,  o  valor  da reparação,  por danos morais, 
deverá ser reduzido para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) que deverá ser 
pago de forma solidária pelas demandadas, importância esta que se enquadra nas 
condições utilizadas para fins de arbitramento, servindo tanto para amenizar o 
sofrimento  do  apelado,  quanto  fator  de  desestímulo,  a  fim  de  que  a 
recorrente/ofensora não volte a praticar novos atos de tal natureza. 

Por fim, carece de interesse recursal a empresa apelante, ante 
a ausência de condenação em honorários advocatícios e nas custas processuais.

Com  essas  considerações,  REJEITADA  A  PRELIMINAR, 
NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO interposta pela 
HIPERCARD, tão somente para reduzir a R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais) a importância a ser paga, a título de danos morais, mantendo os demais 
termos da sentença.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento de fl. 165, o Exmo. Des.  Saulo  
Henrique de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o eminente 
Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado para composição do quórum. Presente à 
sessão, o Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora
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