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APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
CUMULADA  COM  DANOS  MORAIS.  TELEFONIA
MÓVEL.  SUSPENSÃO  INDEVIDA.  CONDENAÇÃO.
PLEITO DA  AUTORA  VISANDO  A  MAJORAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO  POR DANOS EXTRAPATRIMONIAL.
VALOR  FIXADO  QUASE  CEM  VEZES  O  DO  PLANO
MENSAL CONTRATADO. INOCORRÊNCIA DE VALOR
IRRISÓRIO.  PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO (IGPM)  PELO
INPC.  IMPOSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

A revisão de valor arbitrado a título de danos morais somente é
possível  quando o montante for  exorbitante  ou insignificante,
em  flagrante  violação  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 

No caso,  foi  estabelecido o IGPM como índice de atualização
monetária,  seja  porque  não  há  vedação  legal  para  tanto,  seja
porque, na prática, é mínima sua diferença em relação ao INPC,
não  sendo  incomum  revelar-se,  inclusive,  mais  vantajoso
ao consumidor. Como a Autora não comprovou que o INPC é
melhor do que o IGPM para a atualização monetária do débito,
não há motivo para modificar o édito condenatório neste ponto.

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, DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Nildacleide  Gomes  Santos  interpôs  Apelação  (fl.67)  contra  a  Sentença  (fls.
59/64), prolatada pelo Juízo da comarca de São Bento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
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c/c Danos Morais por ela ajuizada em face da TIM Celular S/A, que julgou procedentes os pedidos,
consubstanciados no restabelecimento da linha telefônica da Autora, bem como ao pagamento de
R$ 3.000, 00 (três mil reais) a título de danos marais, com plicação de juros de 1% ao mês a partir
da citação e correção monetária pelo IGPM desde o “Decisum” condenatório, condenando, ainda, a
Demandada  nas  custas  e  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em  20%  sobre  o  valora  da
condenação.

Em suas  razões (fls.  68/73),  alegou que o valor  estabelecido pelos  danos morais
mostra-se insuficiente para amenizar o abalo psicológico e moral que sofreu, mormente se tendo em
conta a capacidade econômica da Apelada. 

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja parcialmente reformado o Aresto
com vista ao aumento do valor arbitrado para o dano extrapatrimonial, com a correção monetária
pelo índice do INPC.

Contrarrazões (fl. 76/87), pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o Relatório.

VOTO

Conheço da Apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A autora passou aproximadamente 04 meses sem a linha do seu celular funcionar, até
que o serviço foi restabelecido por Decisão judicial (fls.25/25v). 

O Inconformismo advém do quantum da verba indenizatória fixada pelo Julgador “a
quo”,  a  qual  corresponde a  quase 100 (cem) vezes  o valor  do plano1 da conta de telefone de
aparelho móvel da Autora, sustentando que tal valor mostra-se insuficiente para amenizar o abalo
psicológico e moral que sofreu, mormente se tendo em conta a capacidade econômica da Apelada.

A alegação da Recorrente, contudo, mostra-se imprópria.

Com  efeito,  a  reparação  de  um dano  moral,  seja  qual  for  a  espécie,  não  deve
significar uma mudança de vida para a vítima.

Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  de  Órgãos  fracionários  deste  Tribunal  assim
preconiza: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  COBRANÇA
INDEVIDA  DE  FATURAS  RELATIVAS  A  PERÍODO  POSTERIOR  À
MUDANÇA  DE  OPERADORA  PELA  EMPRESA  CLIENTE.
NEGATIVAÇÃO  DA  AUTORA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO  CORRETAMENTE  FIXADA.  ACERTO  DA  DECISÃO

1. R$ 32,00 (trinta e dois reais)

Aluizio Bezerra Filho
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RECORRIDA. DESPROVIMENTO. - Para que haja o dever de indenizar,
necessário  se  faz  a  existência  de  três  requisitos,  quais  sejam:  ação  ou
omissão do agente, nexo causal e o dano. Este teve como causa direta e
imediata  o  ato  da  Promovida  que  agiu  em  desconformidade  com  a
legalidade, porquanto além de efetivar cobrança por serviço não prestado e
relativo a período em que não havia mais contrato entre as partes, ainda
lançou o nome da Autora/Apelada no rol dos maus pagadores, gerando-lhe,
indubitavelmente,  abalo  à  honra  objetiva,  visto  que  a  inclusão  indevida
acarreta  prejuízo  presumido  de  que  não  cumpre  seus  compromissos,
situação que poderá comprometer, até mesmo, a relação com seus clientes
em  tratativas  comerciais.  -  Tem-se  que  a  sanção  pecuniária  por  danos
morais  deve estar  informada dos princípios  que a regem e que visam a
prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que
não seja tão baixa ao ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão
elevada ao ponto de caracterizar  o enriquecimento da parte  afetada,  de
modo  que  não  merece  reforma  a  Decisão  que  observa  tais  parâmetros.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00053711120138152001, 1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em
18-10-2016) 

EMENTA:  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  UTILIZAÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  EM  SÍTIO
ELETRÔNICO SEM  AUTORIZAÇÃO DO  AUTOR.  DIVULGAÇÃO  SEM
INFORMAÇÃO ACERCA DA AUTORIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO
MORAL  CONFIGURADO.  DANOS  MATERIAIS  AFASTADOS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO  PELOS  DANOS  MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE
INFORMAÇÃO  ESPECÍFICA  SOBRE  O  PREÇO  A  SER  PAGO  PELA
UTILIZAÇÃO  DA  OBRA  EM  QUESTÃO.  DANOS  MATERIAIS  NÃO
COMPROVADOS.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  PEDIDO  DE
MAJORAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  PELOS  DANOS  MORAIS.  VALOR
CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO
DO  QUANTUM.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  É  descabida  a
indenização de danos materiais hipotéticos, pelo que, não havendo prova
cabal de sua ocorrência, torna-se inviável a procedência desse pleito. O
quantum indenizatório deve ser suficiente para reparar os danos sofridos
pelo ofendido sem caracterizar o enriquecimento ilícito,  e para atingir o
caráter punitivo e pedagógico, evitando que o ofensor volte a agir de forma
ilícita.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00343472820138152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 27-09-2016) 

APELAÇÕES.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  INEXIGIBILIDADE  DE
DÉBITO  C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
CONSUMIDOR  QUE  É  VÍTIMA DE  GOLPE  DENTRO  DE  AGÊNCIA
BANCÁRIA.  TROCA  DE  CARTÕES.  DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  GARANTIR  A
SEGURANÇA  DO  USUÁRIO.  DANOS  MATERIAIS  DEVIDAMENTE.
RESSARCIMENTO  PELO  PROMOVIDO.  DANOS  MORAIS.
CONFIGURADOS.  PATAMAR.  FIXAÇÃO  RAZOÁVEL.  CUSTAS  E
HONORÁRIOS  RECIPROCAMENTE  COMPENSADOS.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DOS APELOS. -

Aluizio Bezerra Filho
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Consoante  Súmula 479 do Superior  Tribunal  de Justiça,  "as  instituições
financeiras  respondem  objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações  bancárias".  -  Segundo  ordenamento  jurídico  pátrio,  a
indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio, de
acordo  com  o  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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00261716020138152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 02-08-2016) 

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  Cível  -  Propriedade  Industrial  -
Concorrência desleal - Sentença parcialmente procedente - Irresignação -
Preliminar de Cerceamento de Defesa - Rejeição. PROCESSUAL CIVIL -
Apelação Cível - Propriedade Industrial - Concorrência desleal - Sentença
parcialmente procedente - Irresignação - Danos Materiais - Ato ilícito não
comprovado - Ônus probatório que incumbe ao autor - Art. 333, I, CPC -
Danos  morais  -  Majoração  do  valor  -  Descabimento  -  Honorários
advocatícios sucumbenciais - Majoração - Descabimento - Manutenção da
sentença - Desprovimento. Nos termos do art. 333, I1, do CPC, o ônus da
prova  incumbe  ao  autor  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito.  -  A
responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta
comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que
não aconteceu nos autos. - Não merece acolhimento o pedido referente ao
dano material, quando o conjunto probatório não confirma a ocorrência de
ofensa  patrimonial.  -  Para  a  quantificação  da  indenização,  incumbe  ao
magistrado analisar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos,
as  condições  financeiras  do ofensor  e  a  situação da vítima,  para  que a
indenização  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento  sem  causa  ou
inexpressiva, a ponto de não atender aos fins a que se propõe, qual seja,
compensar a vítima que a indenização não se torne fonte de enriquecimento
sem causa ou inexpressiva, a ponto de não atender aos fins a que se propõe,
qual seja, compensar a vítima e inibir a repetição da conduta ilícita pelo
ofensor.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00216535120118150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 11-02-2016) 

Assim, na esteira dessas decisões, é evidente que não cabe majoração da indenização
concedida, pois excederia, em muito, não somente a função reparadora do abalo, caracterizando,
dessa forma, enriquecimento ilícito.

E por fim, a Demandante insurge-se de forma genérica contra a fixação do índice do
IGPM, para que seja aplicado o INPC.

A Correção Monetária tem o objetivo de minimizar (ou até neutralizar) as distorções
causadas pela inflação na economia. 

No caso, foi estabelecido o IGPM como índice de atualização monetária, seja porque
não há vedação legal para tanto, seja porque, na prática, é mínima sua diferença em relação ao
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INPC, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

Dessa forma, como a Autora não comprovou que o INPC é melhor do que o IGPM
para a atualização monetária do débito, não há motivo para modificar o Édito condenatório neste
ponto.

Isto posto, conhecida à Apelação, nego-lhe provimento.

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

J15
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