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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO.  CANCELAMENTO  DE  SEGURO
SAÚDE.  REPARAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL.
DESCABIMENTO. PESSOA JURÍDICA.
ELEMENTOS  DO  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO
CARACTERIZADOS.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
NA  FORMA  DOBRO.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

-  Na  hipótese  de  pessoa jurídica, a qual não é
dotada de honra subjetiva, o abalo passível de
indenização será apenas aquele que viole sua honra
objetiva, que diz  respeito com a imagem e o
prestígio perante seus clientes, fornecedores e
terceiros. 

- Na forma do art. 42, Parágrafo Único, do CDC, “O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que  pagou  em  excesso,  acrescido  de  correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.” In casu, há prova suficiente da cobrança
indevida e a presença da má-fé por parte do Apelado
para justificar a repetição em dobro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



Apelação Cível nº 0090891-70.2012.815.2001

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE o Apelo, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 244.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível manejada pela R. Peixoto e Cia.

Ltda.,  contra Sentença do Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da

Capital,  que  julgou  procedente,  em  parte,  a  Ação  de  Obrigação  de  Fazer

cumulada  com  Indenização  por  Danos  Morais,  determinando  o

restabelecimento  do  contrato  e  declarando  inexistente  o  débito  referente  a

parcela  do  mês  de  março  de  2012,  afastando  a  reparação  dos  danos  e

repetição do indébito.

Nas razões de fls. 193/212, o Recorrente pugnou pela reforma

da sentença, com a consequente reparação extrapatrimonial. Por fim, pede a

repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas às fls. 216/226.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 234/235, não opinou sobre o

mérito.

É o relatório.

VOTO

Em  breve  resumo,  extrai-se  do  caderno  processual  que  a

Promovente contratou um plano de seguro saúde e que o mesmo foi cancelado

sob  a  alegação  de  falta  de  pagamento,  apesar  da  parcela  cobrada  estar

quitada.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.
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Embora censurável o cancelamento do seguro,  tal ato, por si

só, não gerou à Apelada abalo moral indenizável.

Na hipótese de pessoa jurídica, a qual não é dotada de honra

subjetiva, o abalo passível de indenização será apenas aquele que viole sua

honra objetiva, que diz respeito  com a imagem e o prestígio perante seus

clientes, fornecedores e terceiros. 

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS  INFRINGENTES.  DIREITO
PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.
TELEFONIA. DANOS IMATERIAIS. PESSOA JURÍDICA.
A  titularização  de  direitos  de  personalidade
pela pessoa jurídica  contempla  hipóteses  de  lesão
diversas  quanto  à pessoa natural.  Inexistente  ofensa  à
honra  objetiva,  não há  dano  imaterial  à pessoa moral,
visto  não  ser  esta  dotada  de  psiquismo  e,  logo,
impassível de experimentar sentimentos como tristeza ou
angustia.  Necessidade  de  reiteradas  ligações  para
resolver problemas de cobranças indevidas que, além de
ser  fato  materialmente  impossível  de  ser  realizado
pela pessoa jurídica  de per  si,  não é passível  de a  ela
causardanos imateriais.  EMBARGOS  INFRINGENTES
DESPROVIDOS, POR MAIORIA. (Embargos Infringentes
Nº  70068361476,  Sexto  Grupo  de  Câmaras  Cíveis,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas
Barcellos, Julgado em 29/04/2016) 

No caso dos autos, a Autora alega prejuízos em decorrência do

constrangimento moral, das humilhações e do desrespeito sofrido.

Não  obstante,  inexiste qualquer demonstração de que tais

situações tenham repercutido negativamente na imagem da empresa. 

Os aborrecimentos descritos na exordial, em verdade,

representam fundamento de pedido indenizatório por danos morais, fundado

em ofensa à honra subjetiva, ao que, como visto, a pessoa jurídica não faz jus. 

Assim, ausente a comprovação da inscrição negativa, que, sem

dúvida, faz presumir o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, inviável a

pretensão autoral de recebimento de indenização por danos morais. 

3



Apelação Cível nº 0090891-70.2012.815.2001

Quanto a repetição de indébito, tenho que a sentença merece

reparo. É que, na forma do art. 42, Parágrafo Único, do CDC, “O consumidor

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual

ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros

legais, salvo hipótese de engano justificável.”

In casu, há prova suficiente da cobrança indevida e a presença

da má-fé por parte do Apelado para justificar a repetição em dobro.

Feitas  essas  considerações,  PROVEJO  PARCIALMENTE  o

Apelo, mantendo a Sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o 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, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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