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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA  DAS NEVES  DO EGITO DE A. D. FERREIRA  

ACÓRDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO N. 0002619-84.2015.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para substituir a Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE/RECORRIDA: TNL PCS S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior
APELADO/RECORRENTE: Adonias Araújo Sobrinho e outros
ADVOGADO: Adonias Araújo Sobrinho

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  TELEFONIA.  FATURA  PAGA.  INTERRUPÇÃO  DO  SERVIÇO.
COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL
DE  MAUS  PAGADORES.  ATO  ILÍCITO.  DANO  IN  RE  IPSA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL EM
RICOCHETE.  PRESUNÇÃO  INAPLICÁVEL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.

- A inserção indevida do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito
teve repercussões externas, causando-lhe constrangimentos, e isso se deu em razão
do ato ilícito  e abusivo praticado pela  empresa de telefonia promovida.  Assim,  é
necessária  a  reparação  dos  danos  morais,  mediante  o  pagamento  de  indenização
justa.

-  O  valor  indenizatório  tem função  de  pena,  mas  deve  observar  os  critérios  de
razoabilidade e proporcionalidade, para não se incorrer em enriquecimento ilícito.

- Se na fixação da quantia devida a título de danos morais o Magistrado observa tais
pressupostos, deve ser mantido o valor determinado na sentença.

- Do STJ: “Não obstante, no que tange ao dano moral indireto, tal presunção não é
aplicável, uma vez que o evento danoso direcionou-se a outrem, causando a este um
prejuízo  direto  e  presumível.”  (REsp  1022522/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação e ao recurso adesivo.

Trata-se de apelação cível interposta por TNL PCS S/A (ré) e de recurso adesivo
manejado  por  ADONIAS  ARAÚJO  SOBRINHO  E  OUTROS  (autores)  contra  sentença  (f.
206/210) do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação de reparação de
danos morais c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial com relação à autora
Sônia Maria Mendes Araújo, esposa e mãe dos demais promoventes.

Adonias Araújo Sobrinho, sua esposa Sônia Maria Mendes Araújo e as três filhas do
casal  –  Priscylla  Stéphanie  Mendes  Araújo,  Nathana  Krisllen  Mendes  Araújo  e  Nathália
Gabrielly Mendes Araújo, promoventes, alegaram que tiveram a linha telefônica residencial n.
(83) 3245-8533 ilegalmente cortada, uma vez que as faturas estavam quitadas no momento da
suspensão do serviço. O contrato da linha está no nome de Sônia Maria Mendes Araújo, que
aduziu, ainda, o recebimento de cobranças indevidas e a inscrição irregular do seu nome nos
órgão de proteção de crédito. Requereram, assim, a condenação da empresa de telefonia para que
a  linha  fosse  reativada,  bem como  pelos  danos  morais  suportados,  seja  de  forma  direta  ou
indireta.

Na sentença o Juiz reconheceu a ilegalidade da cobrança e da inscrição no SERASA,
condenando a TNL PCS S/A a:

- manter o restabelecimento do direito de uso da linha telefônica, tornando definitiva
a tutela antecipada;

-  restituir  à  autora  o valor  de R$ 75,30 (setenta  e  cinco reais  e trinta  centavos),
correspondente ao dobro da fatura que pagou pelo serviço não prestado, devidamente corrigido e
com juros;

- pagar à autora Sônia Maria Mendes de Araújo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da
sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

- pagar as custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte
por cento) do valor da condenação.

Por  outro lado,  o  Magistrado sentenciante,  diante  da ausência  de prova do dano
indireto,  afastou  a  existência  de  danos morais  com relação aos  demais  autores,  rejeitando o
pedido  deles  e,  ato  contínuo,  condenando-os  solidariamente  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se os preceitos
do art. 12 da Lei 1.060/50, face à gratuidade judicial deferida.

Em sua apelação (f. 212/227) a TNL PCS S/A defende, em síntese, que o pagamento
da dívida se deu depois do vencimento da fatura e que a agência recebedora não efetuou o
repasse do valor pago pela promovente. Com isso, sustenta a legalidade da cobrança e que agiu
no exercício regular de direito ao negativar o nome da consumidora, razão da necessidade de
julgar-se improcedente o pedido exordial. Alternativamente, caso subsista a condenação, pede
que o quantum indenizatório seja reduzido.
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No recurso adesivo (f. 243/256), Adonias Araújo Sobrinho e outros sustentam que
sofreram dano moral reflexo e, por isso, requerem que a promovida seja também condenada a
indenizá-los.

Contrarrazões às f. 236/242 (autores) e 264/279 (demandada), ambas pugnando pelo
desprovimento do recurso contrário.

A Procuradoria de Justiça, às f. 303/305, não se manifestou quanto ao mérito dos
recursos. 

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                           Relator

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e do recurso adesivo.

Os  autos  historiam que  a  promovente  Sônia  Maria  Mendes  Araújo  celebrou  um
contrato de prestação de serviço de telefonia residencial n. (83) 3245-8533 com a TNL PCS S/A
e, mesmo estando em dia com suas faturas, a prestação do serviço foi suspensa.

A fatura vencida em 11/06/2007 foi paga no dia 04/07/2007, conforme documento de
f. 14, ou seja, com atraso.

No entanto esse pagamento se deu bem antes do corte do serviço, que só aconteceu
no dia 12/07/2007, de acordo com o demonstrativo de f.  17, que faz prova de que nenhuma
ligação foi realizada daquele terminal depois dessa data.

Frise-se  que  no  dia  04/07/2007  também  foi  paga  a  fatura  com  vencimento  em
11/07/2007 (f. 15), quer dizer, houve seu pagamento antecipado.

Assim,  agiu  de  forma  ilegal  a  TNL PCS S/A ao  suspender  o  serviço  quando  o
pagamento das faturas fora efetuado.

Além da suspensão do serviço, a promovente Sônia Maria Mendes Araújo passou a
receber cobranças da fatura com vencimento em 11/06/2007 (f. 92/93 e f. 103/104), a qual já
havia sido quitada.

Como  se  não  bastasse,  efetuou  a  inscrição  da  mencionada  autora  nos  órgãos  de
proteção de crédito, a qual só foi cancelada depois da concessão da liminar em audiência (Termo
às f. 105/107).

Acerca do cumprimento da medida liminar, a própria TNL PCS S/A peticionou às f.
108/109,  demonstrando  que  procedeu  ao  “determinado  restabelecimento  do  terminal
telefônico em questão, bem como à retirada da negativação supramencionada...”.

Diante desse cenário, novamente cometeu ato ilícito a TNL PCS S/A ao inscrever e
manter o nome do consumidor no SERASA, quando inexistia a dívida.

Eis jurisprudência do STJ acerca do tema:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
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MORAIS  DECORRENTE  DE  INCLUSÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O STJ já firmou entendimento que
"nos  casos  de  protesto  indevido  de  título  ou  inscrição  irregular  em  cadastros  de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda
que  a  prejudicada  seja  pessoa  jurídica"  (REsp  1059663/MS,  Rel.  Min.  NANCY
ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. 2. A indenização por danos morais, fixada em
quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de
interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Este Tribunal Superior
tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários
mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.
Precedentes. 4. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial,
na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão hostilizado, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução a causa a Corte de origem. 5. Agravo regimental desprovido.  (AgRg no AREsp
777.018/PR,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 03/02/2016).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO  DEVEDOR  NO  CADASTRO  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  AUSÊNCIA  DE  ATO
ILÍCITO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  VALOR  ARBITRADO.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DE  PROVA.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Alterar o decidido no acórdão
recorrido no que se refere à responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o
revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ. 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro
de  restrição  ao  crédito,  o  acórdão  recorrido  alinhou-se  à  jurisprudência  do  STJ,
segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se
configura in re ipsa,  isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel.
Ministro  Antonio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,  julgado  em  18/9/2014,  DJe
25/9/2014).  3.  O  valor  fixado  em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  de  acordo  com  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  seguindo  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade,  não  se  enquadra  nas  hipóteses  permissivas  de  revisão  da  referida
indenização.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp
679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

O  dano  moral,  em  casos  como  o  dos  autos,  é  presumido,  nos  termos  da
jurisprudência do STJ acima reproduzida.

Os  danos  morais,  por  serem imateriais,  não  podem ser  exprimíveis  em pecúnia.
Assim, deve-se atentar para critérios subjetivos, a fim de criar-se uma equivalência entre o dano
sofrido e a culpa do ofensor.

Para Savatier, dano moral:

É qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo
atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e
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tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições,
etc.1

Segundo Maria  Helena  Diniz,  “dano  moral  vem a  ser  a  lesão  de  interesses  não
patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”.2

Na situação em testilha, vê-se o sofrimento pelo qual o consumidor passou, ante a
manutenção da inscrição de seu nome no Cadastro de Restrição de Crédito mesmo depois de
quitada a dívida, restando evidente que houve violação à sua honra objetiva e subjetiva. Ora, a
permanência da restrição ao nome do apelado causou-lhe constrangimentos,  originados pelos
atos ilícitos e abusivos praticados pela empresa apelante. Assim, a reparação é devida.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz
de amenizar o sofrimento experimentado. A reparação deve ser justa, conforme o princípio da
proporcionalidade, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e
produza impacto suficiente no causador do mal, evitando que venha a cometer novamente o ato
ilícito que provocou o dano.

Destaco a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto:

O mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em princípio, é irreversível. A reparação,
destarte,  assume  o feito  apenas  de sanção à  conduta  ilícita  do causador  da lesão moral.
Atribui-se um valor à reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do
lesado e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não como eliminação
mesmo do dano moral.3

Para  a  fixação  do  valor  indenizatório é  mister  analisar  a  gravidade  dos  danos
sofridos pela vítima, a repercussão do fato, bem como a condição econômica das partes. Como já
foi explicitado, a indenização não pode ser vultosa o suficiente para causar um enriquecimento
ilícito, nem tão insignificante que não sirva de impedimento a novas práticas ilícitas. Duas são as
finalidades da indenização: punir o agente e ressarcir a vítima pelos danos sofridos.

O artigo 944 do Código Civil prevê, em seu caput, que “a indenização mede-se pela
extensão do dano”, ou seja, para aferir-se o real valor devido a título de indenização por dano,
seja este moral ou material, deve-se atentar para o resultado da lesão, para o dano e sua extensão.

Ponderados todos esses pressupostos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais)  consiste numa quantia adequada à reparação do dano moral sofrido pela autora e atende
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao pedido elaborado em sede de recurso adesivo, no sentido de julgar-se
procedente o pedido inicial com relação aos demais autores, não há como provê-lo.

Apesar de a alegação de dano moral reflexo em relação ao esposo e aos filhos da
consumidora, os prejuízos supostamente suportados por eles deveriam ter sido provados, o que
não se operou na espécie.

O dano in re ipsa, ou seja, aquele que prescinde de prova, só é aplicável à própria
consumidora, que sofreu com a negativação do seu nome.

1 In Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, n. 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ, 1989.
2 In Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 1998, p. 81.
3 A liquidação do dano moral. Ensaios Jurídicos – O Direito em Revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p.
509.
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Conforme bem asseverado na sentença,  “quanto aos danos morais que afirmam os
demais autores ter suportado, não existe nos autos qualquer prova de sua ocorrência, não tiveram
eles os seus nomes inscritos no cadastro de mal pagadores, não lhes foi cobrado qualquer valor,
nem lhes  foi imposta  cobrança vexatória,  tudo não passando em relação a eles  de um dano
puramente imaginário, o que não autoriza qualquer decreto condenatório na esfera cível.” (sic, f.
209).

Trago decisum acerca da matéria:

PROCESSO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL  REFLEXO.
PESSOA JURÍDICA.  SÓCIO-GERENTE COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO
NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  NEGATIVA  DE  EMPRÉSTIMO  À
SOCIEDADE.  LEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  DA  PESSOA  JURÍDICA.
ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA OBJETIVA. 1. O dano moral reflexo,
indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de
prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de
terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Precedentes. 2. A Súmula 227 do
STJ preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral,
podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva. 3.
No  caso  concreto,  é  incontroversa  a  inscrição  indevida  do  nome  do  sócio-gerente  da
recorrente no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de empréstimo junto à
Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a conduta indevida da recorrida tenha atingido
diretamente a pessoa do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo à
pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado, considerando a repercussão
dos  efeitos  desse  mesmo  ato  ilícito.  Dessarte,  ostenta  o  autor  pretensão  subjetivamente
razoável,  uma vez que a  legitimidade  ativa ad causam se faz  presente  quando o direito
afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser exigido daquele em face de quem a
demanda é proposta. 4. O abalo de crédito desponta como afronta a direito personalíssimo - a
honradez e  o prestígio moral  e social  da  pessoa em determinado  meio  -  transcendendo,
portanto,  o  mero  conceito  econômico  de  crédito.  5.  A  jurisprudência  desta  Corte  já  se
posicionou no sentido de que o dano moral direto decorrente do protesto indevido de título
de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores prescinde de prova
efetiva do prejuízo econômico, uma vez que implica "efetiva diminuição do conceito ou da
reputação  da  empresa  cujo  título  foi  protestado",  porquanto,  "a  partir  de  um  juízo  da
experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que daí decorrem" (REsp 487.979/RJ,
Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003). 7. Não obstante, no que tange ao
dano  moral  indireto,  tal  presunção  não  é  aplicável,  uma  vez  que  o  evento  danoso
direcionou-se a outrem,  causando a este  um prejuízo  direto e  presumível.  A pessoa
jurídica foi alcançada acidentalmente, de modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra
objetiva,  o  que  não  ocorreu  no  caso  em julgamento,  conforme  consignado  no  acórdão
recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação do empréstimo ficou adstrita aos
funcionários  do  banco.  8.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp  1022522/RS,  Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe 01/08/2013).

Diante dessas considerações, nego provimento à apelação e ao recurso adesivo.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
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Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE  FÁTIMA  MAIA  DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada  Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator
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