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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000286-28.2016.815.0000 - Capital.
Relator            :Aluizio Bezerra Filho, Juiz convocado.
Apelante         :M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos, 
                          atual denominação da Pilar NPAP Alimentos Ltda.
Advogados     :Marília Vieira e Costa (OAB/PB nº 12.343).
Apelada          :Giseuda Oliveira Beserra-ME.
Advogados     :Inaldo de Sousa Morais Filho (OAB/PB nº 11.583).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM
NOME  DA  EMPRESA  AUTORA.  SUPOSTA
COMPRA  DE  MERCADORIAS.  COBRANÇA  DA
DÍVIDA REALIZADA VIA TELEFONE. AUSÊNCIA
DE  NEGATIVAÇÃO  E  DE  PROTESTO  DA
DUPLICATA. FATO INCAPAZ DE GERAR ABALO
PSICOLÓGICO.  MERO  ABORRECIMENTO.
INEXISTÊNCIA  DE  DANO  MORAL.   REFORMA
DO  DECRETO  SENTENCIAL.  IMPROCEDÊNCIA
DO  PLEITO  AUTORAL.  PROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO.

-  A mera  cobrança,  através  da via  telefônica,  de  dívida
supostamente contraída pela parte autora, sem inscrição do
débito em cadastros de inadimplentes, tampouco protesto
da duplicata ou qualquer outro fato externo que pudesse
macular a honra da promovente,  trata-se, na verdade, de
simples dissabor, incapaz de gerar dano moral.

-  “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  COBRANÇA  INDEVIDA  VIA
TELEFONE.  NÃO  INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL.
INOCORRÊNCIA.  MERO  DISSABOR. RECURSO
PROVIDO. Para a configuração do dano moral, exige-se
mais  que  o  mero  aborrecimento,  insatisfação  ou
desconforto. Não são aptos a gerar o dever de indenizar
os fatos que constituem apenas situações desagradáveis,
corriqueiros  nas  relações  comerciais,  estando  fora  da
órbita do dano moral, já que não violam o estado anímico
e psíquico do ser humano, a ponto de causar desequilíbrio
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 espiritual.” (TJMS. AC-Sum 2010.021893-8/0000-00. Rel. Des.
Rêmolo Letteriello. DJEMS 06/08/2010; Pág. 40). Grifei.

- O simples dissabor ou aborrecimento estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da  normalidade  do
cotidiano,  não são intensos  e duradouros,  ao ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo
-  Consoante  entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial,  os
dissabores da vida cotidiana são insuscetíveis de ressarcimento a
título de danos morais.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato ilícito,
capaz de atingir um dos direitos da personalidade daquele que o
sofreu,  onde,  não  havendo  prova  de  tal  situação,  impossível  a
aplicação de reparação pecuniária.

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, PROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por  Giseuda Oliveira
Beserra-ME  em  face  de  M.  Dias  Branco  S/A  Indústria  e  Comércio  de  Alimentos,  atual
denominação da Pilar NPAP Alimentos Ltda, sob o argumento de que o promovido, através de
contato telefônico, cobrou-lhe, indevidamente, a quantia de R$ 3.518,50 (Três mil, quinhentos e
dezoito reais e cinquenta centavos), sem que tenha efetuado qualquer negócio jurídico de compra e
venda com aquela empresa. 

Após a regular tramitação do feito, o Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de
Bayeux julgou procedente o pleito inaugural, condenando a demandada ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de abalo extrapatrimonial. 

Irresignado,  o demandado interpôs apelação cível,  afirmando,  inicialmente,  que
não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto a pessoa que se apresentou para efetuar o pedido de
mercadorias possuía todos os dados da promovente, ora apelada, conforme demonstram as notas
fiscais anexadas ao processo.

Assevera,  ainda,  que  “demonstrou-se  que  há  apenas  duas  possibilidades  a  se
afigurar:  a  primeira,  de  ter  sido  a  própria  apelada  ou  seu  representante  legal  a  afirmar  tal
aquisição junto a apelante; ou ter sido um falsário, de posse de todos os dados de representação e
identificação da apelada e seu representante lançando mal de documentos falsos, mas de conteúdo
verdadeiro” - fls. 258, de modo que entende ausente a sua responsabilidade em ambas as hipóteses.

Logo em seguida, alega que a cobrança em nenhum momento foi realizada de forma
vexatória ou desrespeitosa, tanto que inexiste inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes,
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tampouco  protesto  de  duplicatas,  razão  pela  qual  se  trata  de  mero  aborrecimento  do  cotidiano
incapaz de configurar dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso apelatório, reformando o decreto sentencial
para julgar improcedente o pedido formulado na peça vestibular – fls. 255/264.

Contrarrazões  recursais  ofertadas  pela  promovente,  requerendo  a  manutenção  do
decisum de primeiro grau – fls. 282/288.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  deixou de  lançar  manifestação
meritória, apenas opinando pelo prosseguimento do feito recursal – fls. 296/297.

Apesar  de  remetidos  os  autos  ao  Centro  de  Mediação  de  2º  Grau,   não  houve
conciliação entre as partes, tendo em vista a ausência da apelada, conforme atesta a certidão de fls.
313.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão
as  regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a
irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de
Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973 (relativos  a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça.”

Conforme visto no relatório, cuida-se de demanda indenizatória por danos morais,
em face de cobrança supostamente ilegal realizada pela promovida em relação à autora, no valor de
R$ 3.518,50 (Três mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente à aquisição de
mercadorias

Pois bem, analisando o acervo probatório anexado ao presente caderno processual,
deparo-me com a nota fiscal de fls. 14, único documento utilizado pela empresa recorrente para
comprovar a suposta compra efetuada pela promovente, no qual consta assinatura indicada como
sendo da autora  que  diverge da  constante  em documentação da Junta  Comercial  do Estado da
Paraíba (fls. 20). 

Essa situação leva ao indício de que provavelmente a mercadoria não foi adquirida
pela demandante.

Porém, mesmo que reconhecida a ausência de negócio jurídico entabulado entre
as partes, concebo ter inexistido fato capaz de gerar danos morais indenizáveis, explico.
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Restou  incontroverso  que  a  cobrança  da  suposta  dívida  ocorreu  unicamente  por
contato  telefônico,  inocorrendo  inscrição  do  débito  em  cadastros  de  inadimplentes,  tampouco
protesto da duplicata ou qualquer outro fato externo que pudesse macular a honra da promovente.

Ora, a pretensão da demandante funda-se, tão somente, em mera ligação via telefone
cobrando  a  dívida  supostamente  contraída  por  ela,  situação  essa  que  não  passa  de  mero
aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral.

Nesse sentido, trago à baila julgados dos tribunais pátrios:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Dois  recursos  de  apelação  interpostos  sucessivamente.  Preclusão
consumativa operada. Alegado abalo moral em decorrência da inscrição
indevida  do  nome  do  falecido  marido  da  autora.  Impossibilidade  de
postular  em  nome  próprio  direito  alheio.  Inexistência  de  restrição
creditícia, devolução de cheques ou qualquer situação constrangedora
por  ela  experimentada.  Mero aborrecimento  decorrente  da  cobrança
indevida  via  telefone  incapaz  de  configurar  dano à  moral.  Ônus  da
prova, ademais, sobre o suposto dano, que competia à autora. Exegese
do  art.  333,  I,  do  código  de  processo  civil.  Dever  de  indenizar
inexistente.  Requisitos  dos  arts.  186  e  927  do  Código  Civil  não
configurados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
À míngua de um dos pressupostos elencados no art. 186 do Código Civil,
a  saber,  o  dano,  insubsistente  a  responsabilização  civil  da  ré  ou  a
obrigação  de  indenizar  a  autora  em  danos  morais.  Ônus  da  prova,
ademais, sobre o alegado dano, que competia à autora, à dicção do art.
333, I,  do código de processo civil.” (TJSC.  AC 2011.043603-4.  Rel.
Des. Marcus Tulio Sartorato. J. em 05/07/2011). Grifei.

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  COBRANÇA  INDEVIDA  VIA  TELEFONE.  NÃO
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO
MORAL.  INOCORRÊNCIA.  MERO  DISSABOR. RECURSO
PROVIDO. Para a configuração do dano moral,  exige-se mais que o
mero aborrecimento, insatisfação ou desconforto. Não são aptos a gerar
o  dever  de  indenizar  os  fatos  que  constituem  apenas  situações
desagradáveis,  corriqueiros  nas  relações  comerciais,  estando fora  da
órbita do dano moral, já que não violam o estado anímico e psíquico do
ser humano, a ponto de causar desequilíbrio espiritual.” (TJMS.  AC-
Sum  2010.021893-8/0000-00.  Rel.  Des.  Rêmolo  Letteriello.  DJEMS
06/08/2010.; Pág. 40). Grifei.

Dessa  forma,  a  sentença  merece  reforma para  reconhecer  a  inexistência  de  dano
moral a ser indenizado.

Tendo em vista  a inversão da sucumbência,  condeno a parte  autora  nas  custas  e
honorários  sucumbenciais,  esses  últimos  fixados  em R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),  devendo ser
observado, no que couber, o §3º, do art. 98, da nova Lei Adjetiva Civil.
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Pelas  razões  acima  expostas, PROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,
reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, bem como condeno a promovente
nas  custas e  honorários  sucumbenciais,  esses  últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),
devendo ser observado, no que couber, a Lei  da Justiça Gratuita.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR
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