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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007956-65.2008.815.0011
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO.  AUSÊNCIA DE EXAME  DA SUSPENSÃO DA 
LINHA  TELEFÔNICA  SEM  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO. 
INTEGRAÇÃO.  ABALO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO. 
RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. ACOLHIMENTO 
DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

-  Constata-se  omissão  no  julgado  quanto  à  apreciação  da 
causa  de  pedir  atinente  à  suspensão  e  ao  cancelamento  da 
linha  telefônica  sem  prévia  notificação  da  unidade 
consumidora,  o  que,  em  sendo  sanado  nesta  ocasião, 
demanda, à evidência, a atribuição de efeitos infringentes aos 
presentes aclaratórios.

- Integrando a omissão apurada, exsurge a reprovabilidade da 
conduta da concessionária de serviço público ré ao proceder 
ao  cancelamento/suspensão  do  terminal  telefônico  do  polo 
consumidor sem exarar prévia notificação deste, em afronta à 
legislação aplicável (art. 6º, § 3º, II, Lei n. 8.987/95) e, inclusive, 
ao que consagra a mais recente e abalizada Jurisprudência.

- Nesse caso, os danos morais se configuram na modalidade 
pura ou in re ipsa,  prescindindo de prova concreta, devendo, 
ainda, seu arbitramento, dar-se com razoabilidade, tomando 
em conta, sobretudo, o fim compensatório, a extensão do dano 
e o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar 
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de 
não coibir a reincidência em conduta negligente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 



de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher os embargos, nos termos 
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 190.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes 
opostos Alemberg Frazão Bezerra, autor, contra acórdão de minha relatoria que deu 
provimento a apelo da embargada, para, julgando improcedente a pretensão autoral, 
reformar a sentença que  declarara a ilegalidade das restrições creditícias efetivadas 
pela  ré  em  desfavor  do  consumidor,  bem  assim  a  condenara  ao  pagamento  de 
indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado com o provimento  em menção,  o  polo  autoral 
sustenta  a  ocorrência  de  omissão  no  julgado,  tendo  em  vista  que  a  Corte  não 
apreciara as causas de pedir atinentes aos danos morais decorrentes da ausência de 
prévia  notificação  do  consumidor,  por  parte  da  empresa  promovida,  acerca  das 
medidas  de  suspensão  e  de  cancelamento  do  terminal  telefônico,  impondo-se, 
consequentemente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso de integração.

Em seguida, intimada, a sociedade embargada apresentou suas 
contrarrazões,  pugnando pela rejeição dos aclaratórios,  o que fizera ao destacar a 
inexistência,  no  acórdão  atacado,  de  qualquer  vício  passível  de  saneamento,  nos 
termos do artigo 1.022, do novel Código de Processo Civil, em vigor.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Em exame aos aclaratórios opostos pelo polo demandante, tem-
se, à evidência, que os mesmos merecem acolhida, inclusive com atribuição de efeitos 
infringentes ao mesmo, a fim de suprir omissão do acórdão no que pertine à análise 
dos danos morais eventualmente decorrentes da suspensão e do cancelamento da 
linha telefônica de titularidade do embargante, sem prévia notificação.

A esse respeito, essencial asseverar que, de fato, o vício arguido 
deve ser integrado nessa ocasião, tendo em mente que o decisum atacado, ao afastar a 
configuração  de  danos  morais,  tomara  por  substrato,  notadamente,  o  exercício 
regular do direito da parte fornecedora dos serviços,  ao efetuar a negativação do 
nome do consumidor em litígio, em decorrência de seu inadimplemento.

Com efeito, tendo em conta não ter este Colegiado adentrado 
em ponto suscitado pela parte demandante e apto, por si só, a lastrear o acolhimento 
da pretensão autoral, passa-se a fazê-lo nos parágrafos seguintes.

Nesse diapasão, procedendo-se ao exame da questão objeto dos 



embargos de declaração, é mister o destaque de que, ainda que o polo consumidor 
esteja em situação de inadimplemento reiterado, o fornecimento do serviço público, 
consubstanciado  em  contrato  de  telefonia  fixa,  não  poderia  ser  interrompido  ou 
suspenso sem a prévia notificação da unidade consumerista, nos termos, inclusive, 
do teor do artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.987/1995, abaixo delineado:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 
serviço  adequado  ao  pleno  atendimento  dos  usuários, 
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 
respectivo contrato.
[…]
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, 
quando:
[…]
II - por  inadimplemento do usuário, considerado o interesse 
da coletividade.

Por sua vez, pendendo rumo à reprovabilidade da conduta da 
sociedade  embargada,  nos  termos  do  enunciado  legal  em  epígrafe,  bem  assim  à 
configuração, em decorrência dessa circunstância, de danos morais puros ou  in re  
ipsa, verte a mais abalizada Jurisprudência, consoante denota o ementário seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  TELEFONIA 
MÓVEL.  BLOQUEIO  DE  LINHA  POR  SUSPEITA  DE 
FRAUDE  NÃO  COMPROVADA.  HIPÓTESE  QUE 
ULTRAPASSA  O  MERO  DISSABOR.  CONFIGURAÇÃO 
DOS  DANOS  MORAIS.  DESPROVIMENTO  DO  APELO. 
Para que se reconheça o cabimento da indenização, mostra-se 
necessária  a  constatação  da  conduta  antijurídica  que  gere 
dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o 
dano. In casu, a ré defende a legalidade do bloqueio da linha 
telefônica  contratada  devido  à  suspeita  de  fraude  por 
divergências cadastrais, contudo, não se desincumbe de trazer 
aos autos elementos que fundamentem sua tese. A suspensão 
indevida  de  serviços  de  natureza  essencial,  gerando  ao 
usuário dificuldades e transtornos, ultrapassa a condição de 
mero dissabor, sendo hipótese hábil a ensejar reparação civil 
por  danos  morais.  O  valor  dos  danos  morais  deve  ser 
arbitrado  com  observância  do  princípio  da  razoabilidade, 
sendo apto a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo 
tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas 
nocivas.  Logo,  partindo  dessa  premissa,  entendo  como 



suficiente  e  razoável  a  quantia  arbitrada  pelo  juízo  de 
primeiro grau. (TJPB, 00025332520138150731, 2ª CC, Rel. DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, 23-02-2016).

APELAÇÃO CÍVEL DA SEGUNDA RECORRENTE. AÇÃO 
DE  INDENIZAÇÃO  POR  ABALO  EXTRAPATRIMONIAL. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO. 
SERVIÇOS  TELEFÔNICOS.  BLOQUEIO  DE  LINHA. 
AUSÊNCIA  DA  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA  AO 
CONSUMIDOR.  DANO  MORAL.   CONFIGURAÇÃO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO 
RECURSO APELATÓRIO. - A cobrança de valores excedentes 
ao do plano contratado,  bem como o bloqueio indevido da 
linha  telefônica,  acarretam  situação  de  aborrecimento  que 
excede a condição de mero dissabor. Correta, assim, a fixação 
de indenização por dano extrapatrimonial, uma vez evidente a 
falha na prestação do serviço. -  A empresa de telefonia que, 
sem  justa  causa  e  sem  prévio  aviso,  bloqueia  a  linha 
telefônica contratada pelo cliente, responde por danos morais, 
por  caracterizar  falha  na  prestação  do  serviço. 
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVENTE.  PEDIDO  DE 
MAJORAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  MORAL  E  DOS 
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  VALORES 
IRRISÓRIOS.  POSSIBILIDADE.     PROVIMENTO  DO 
RECURSO APELATÓRIO. - Cabível a indenização moral para 
reparar  os  prejuízos  suportados  pelo  consumidor  e, 
principalmente, inibir novas e similares condutas por parte da 
empresa ofensora. - O pleito de majoração da indenização por 
danos  morais  deve  ser  acolhido  quando  o  valor  fixado em 
primeira instância se mostra insuficiente para recompensar o 
abalo moral  suportado.  […] (TJPB,  00017104220158150000,  1ª 
CC, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. Em 01-06-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C  INDENIZATÓRIA.  PROCEDIMENTO  ORDINÁRIO. 
TELEFONIA  FIXA.  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS 
INTERROMPIDOS  INDEVIDAMENTE  PELA 
CONCESSIONÁRIA  APELANTE.  RELAÇÃO  DE 
CONSUMO,  INCIDINDO  A  REGRA  DOS  ARTIGOS  6º, 
INC.  VI,  14,  §  3º  E  22,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR. O ART. 6º, § 3º, INC. II, DA LEI nº 8987/95 
DISPÕE  QUE  À  INTERRUPÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DA 
APELANTE  SOMENTE  SE  LEGITIMAM  EM  CASO  DE 
INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO, E SEMPRE PROCEDIDA 



DE  NOTIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA 
LEGAL A ENSEJAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO 
MORAL  CONFIGURADO  QUE  RESULTA  IN  RÉ  IPSA. 
SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE, APENAS 
PARA REDUZIR O VALOR FIXADO NA INDENIZAÇÃO, 
COM  INCIDÊNCIA  DE  JUROS  LEGAIS  A  CONTAR  DA 
CITAÇÃO.  MATÉRIA  CORRIQUEIRA  QUE  DEVE  SER 
DECIDIDA  MONOCRATICAMENTE  PELO  RELATOR, 
DANDO  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  NOS 
TERMOS DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1ª-A DO ART. 
557 DO CPC. (TJRJ, 00030731420068190212, Rel. Paulo Sergio 
Prestes Dos Santos, 07/05/2007,  2ª CC, 10/05/2007).

Portanto, não há como negar a existência da ofensa a que fora 
submetido o embargante, visto restar incontroverso que o cancelamento do terminal 
telefônico foi indevido. Disso, extrai-se a presença de todos os requisitos exigidos ao 
dever de indenizar, tendo em vista que fora da conduta irresponsável da empresa de 
telefonia que resultou o constrangimento suportado pelo polo consumidor, litigante.

Em outras palavras, tal fato causou, por si só, mácula suficiente 
para dar azo ao pleito indenizatório, reprisando-se, outrossim, que, in casu, o dano é 
presumido (puro ou in re ipsa).  Nesses termos, em se tratando de dano moral puro, 
que  ofende  os  chamados  direitos  da  personalidade,  os  quais  se  traduzem  em 
sentimentos  de  impotência  e  decepção,  elementos  internos  que  ferem  a  honra 
subjetiva da vítima, apresenta-se desnecessária a sua comprovação, por ser in re ipsa.

Nesse diapasão, frise-se que a indenização por dano moral  é 
assegurada pelo artigo 5º,  inciso V,  de nossa Constituição da República,  além do 
estabelecido  nos  artigos  186  e  927,  ambos  do  Código  Civil  Brasileiro,  desde  que 
preenchidos  os  requisitos  legais  para  tal  fim,  quais  sejam,  conduta  omissiva  ou 
comissiva do agente, dano sofrido pela vítima e nexo causal.

Assim estabelecem os aludidos artigos do Diploma Civilista:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária, 
negligência  ou imprudência,  violar  direito  e  causar  dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto ao  arbitramento do valor dos danos  morais,  entendo 
que a indenização por abalo moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do 
juiz, conforme princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a 



extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o 
valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de 
não coibir a reincidência em conduta negligente. O STJ preceitua o seguinte:

“(...) 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título 
de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo 
sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além 
de  levar  em  conta  a  capacidade  econômica  do  réu. 4.  A 
jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no 
sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de 
maneira  que  a  composição  do  dano  seja  proporcional  à 
ofensa,  calcada  nos  critérios  da  exemplariedade  e  da 
solidariedade.  5.  Em  sede  de  dano  imaterial,  impõe-se 
destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza 
ou  a  humilhação  sofridas  pela  vítima,  haja  vista  serem 
valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor 
compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. 
(...)” (STJ, Resp 716.947, Min. Luiz Fux – T1 – Dj 28/04/2006).

Em consonância  com os  parâmetros  acima salientados,  pois, 
mostra-se razoável e adequada a condenação da empresa embargada no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), porquanto estipulada de acordo com as circunstâncias do 
caso concreto e os demais julgados perante esta Egrégia Corte de Justiça.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar 
a  omissão  arguida,  nos  moldes  acima  consignados,  a  fim  de,  atribuindo  efeitos 
infringentes ao recurso, restabelecer a condenação da empresa ré fixada na sentença, 
a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de 
juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, e de correção monetária, a partir do 
arbitramento, fazendo recair, ademais, sobre ambas as partes, na proporção de 50% 
(cinquenta por cento), para cada, os ônus da sucumbência já arbitrados.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, acolher os embargos, nos termos do 
voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).



 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


