
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0000017-26.2013.815.0151.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Conceição.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Telemar Norte Leste S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADO: Rosini Leite Mendonça e Severino Soares Maniçoba.
ADVOGADO: Braz Oliveira Travassos Quarto Netto.

EMENTA: AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS MORAIS.  SERVIÇO  DE  TELEFONIA.
CANCELAMENTO  DE  LINHA  TELEFÔNICA.  COBRANÇAS
REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
COBRANÇAS EFETUADAS APÓS O CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DO
SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE
DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA
PELOS  AUTORES.  INSCRIÇÃO  NO  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  DOS  DANOS MORAIS.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES
DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB. ATENDIMENTO  DO
BINÔMIO REPARATÓRIO E PUNITIVO. DESPROVIMENTO DO APELO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Ante a falta de comprovação da existência de débitos inadimplidos ou de qualquer
outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Promoventes, não há
como legitimar as cobranças e a  consequente negativação de seus nomes por tais
dívidas.

2. “A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do
juiz,  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; AC
0009002-89.2008.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João
Alves da Silva; DJPB 18/08/2015; Pág. 22).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0000017-26.2013.815.0151,  em que figuram como Apelante a Telemar Norte
Leste S/A e como Apelados Rosini Leite Mendonça e Severino Soares Maniçoba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento. 

VOTO.

Telemar Norte Leste S/A interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada



pelo Juízo da 1ª  Vara da Comarca de Conceição, f.  134/141, nos autos da Ação
Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais em face dela
ajuizada  por  Rosini  Leite  Mendonça  e Severino Soares  Maniçoba,  que julgou
procedente o pedido, declarando inexistente o débito objeto da lide e condenando-a
ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 4.000,00, e
em  custas  e  honorários  advocatícios  arbitrados  em  10%  sobre  o  montante
condenatório.

Em suas razões, f. 162/179, afirmou que os débitos imputados aos Apelados
são legítimos e que não consta de seu sistema pedido de cancelamento das linhas
telefônicas,  pelo  que,  em  seu  dizer,  as  cobranças  pelos  serviços  ofertados  ao
consumidor configuram o regular exercício de seu direito de credor.

Alegou que, ante a ausência de conduta ilícita de sua parte, inexiste dever de
indenizar  os  Apelados  e  que  os  danos  morais  que  eles  alegam ter  sofrido  não
restaram demonstrados.

Pugnou pelo provimento do Apelo e reforma da Sentença, para que o pedido
que  objetiva  a  indenização  por  danos  morais  seja  julgado  improcedente,  ou,
subsidiariamente, para que o montante indenizatório seja reduzido.

Contrarrazoando, f. 190/198, os Apelados asseveraram que a Apelante não
apresentou elementos que comprovem a legitimidade dos débitos a eles imputados e
que  os  documentos  carreados  aos  autos  demonstram  que  eles  não  utilizaram
quaisquer serviços disponibilizados pela Operadora de Telefonia.

Afirmaram  que  a  negativação  de  seu  nome  em  decorrência  de  débitos
inexistentes ocasionou-lhe danos passíveis de serem indenizados,  requerendo, ao
final, o desprovimento do Apelo e a manutenção incólume da Sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 203/205, sem pronunciamento
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de
sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 180, pelo que, presentes
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Os  Apelados  haviam contratado  com a  Apelante  duas  linhas  telefônicas
residenciais,  tombadas sob o nº  3453-2652 e nº 3453-2334, sustentando que em
fevereiro de 2012 solicitaram o cancelamento das referidas linhas e que, mesmo
após a solicitação, a Empresa de Telefonia continuou a lhes enviar as faturas dos
meses  subsequentes,  f.  20/27,  tendo  posteriormente  negativado  seus  nomes  em
decorrência dos referidos débitos, conforme o extrato do SERASA, f. 28.

A Apelante, por sua vez, afirma que jamais recebeu, por parte dos Apelados,
solicitação de cancelamento do serviço telefônico,  pelo que,  em seu entender,  a
dívida é existente e a negativação configura mero regular exercício de seu direito de
credor. 

Na esteira da jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, incumbe ao
réu,  independentemente  da  inversão  do  ônus  probatório,  a  comprovação  da



inexistência de pedido de cancelamento em seu sistema ou a efetiva utilização dos
serviços pelo consumidor1, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/20152.

No caso destes autos, a Apelante se limitou a apresentar telas de seu sistema
interno,  documentos  unilateralmente  produzidos  que  não  demonstram  que  os
Apelados utilizaram as referidas linhas telefônicas nos meses cobrados, ao passo
que as  faturas  por  eles  colacionadas  cobravam apenas  o  valor  do  antigo  plano,
indicando que, no período a que fazem referência, não houve consumo de minutos
da franquia anteriormente contratada, pelo que não se pode legitimar as cobranças.

1 RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  TELEFONIA.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE
DÉBITO PROVENIENTE DE PLANO DE TELEFONIA CANCELADO. ORIGEM DO DÉBITO
NÃO  ESCLARECIDA.  ANOTAÇÃO  INDEVIDA  NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  MANTIDO.  Alegou  a
parte autora que é titular de linha telefônica contratada com a ré, de número (51) 3319-6650, na
cidade de Porto Alegre, bairro lomba do pinheiro, tendo pedido a transferência da linha para o bairro
protásio alves, na mesma cidade. Contudo, a linha telefônica de titularidade da autora jamais foi
transferida, razão pela qual solicitou o cancelamento dos serviços (protocolos fl. 08).  Ocorre que
teve seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito pela ré por débitos posteriores ao
pedido de rescisão. Diante de tal alegação, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus
probatório, a comprovação da inexistência de pedido de cancelamento em seu sistema ou a
efetiva utilização dos serviços pelo autor, pois não se pode exigir deste que promova prova de
fato negativo, qual seja, a ausência de utilização. A demandada, contudo, não se desincumbiu
do  ônus  probatório  que  lhe  cabia  (art.  333,  II,  do  CPC). Não  aportou  aos  autos  nenhum
documento  que  comprovasse  a  utilização  da  linha  no plano  contratado  em período posterior  ao
mencionado. A ré não rebateu qualquer um dos quinze protocolos apresentados pela autora, fato que
torna verossímil as alegações da mesma e evidencia a falha na prestação do serviço. Assim, ausente
demonstração da origem do débito questionado, este deve ser desconstituído, resultando indevida as
inscrições negativas de fl. 25. Houve, pois, agir ilícito da parte ora recorrente, que deve arcar com as
consequências de seu proceder. A privação creditícia injustificada vivenciada pela autora é elemento
que ultrapassa o mero dissabor, sendo causa de danos morais puros que dispensam a comprovação
do efetivo prejuízo. Em relação ao quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.880,00, não comporta
minoração, pois condizente com os parâmetros deste colegiado em demandas análogas.  Sentença
mantida  por  seus  próprios  fundamentos.  Recurso  desprovido.  (TJRS;  RecCv  0056858-
36.2015.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Luís Francisco Franco;
Julg. 01/03/2016; DJERS 04/03/2016)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS
CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  MANTIDO.  Inicialmente  cabe  referir  que  a  discussão  refere-se  à  cobrança
indevida de faturas emitidas posteriormente ao pedido de cancelamento do serviço de telefonia fixa;
e não em razão de mau funcionamento da linha telefônica, como sustentado em contestação e em
razões recursais. - Nesta senda, considerando a inversão do ônus da prova (fl. 131) e diante da
alegação da autora, de que solicitou o cancelamento dos serviços contratados em janeiro de
2013, mostra-se indevida a cobrança das faturas posteriores a esta data. Isso porque o réu não
trouxe aos autos qualquer comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
da autora,  ônus  que lhe  cabia  (art.  333,  II,  cpc). -  Assim,  cabível  a  restituição  do  indébito,
considerando que, diante do conjunto probatório dos autos, mostrou-se caracterizada a cobrança e os
pagamentos indevidos por serviços cancelados (fls. 20/26), impondo-se a incidência do artigo 42,
parágrafo único, do cdc (forma dobrada), pois se trata de uma sanção legal aplicável independente de
má-fé e quando inexistente engano justificável. - Ao contrário do que sustentado em razões recursais,
o apontamento indevido em órgão restritivo de crédito (fl. 16), por si só, configura dano moral in re
ipsa em razão dos nefastos efeitos que causa na relação creditícia, ensejando, portanto, fixação de
indenização por dano extrapatrimonial.  - o quantum arbitrado na origem (r$ 6.780,00) não comporta
modificação (redução), posto que atendeu aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como aos elementos que devem ser considerados na quantificação dos danos imateriais, tais
como a  gravidade  da  conduta  ilícita,  a  intensidade  e  a  duração  das  consequências,  a  condição
econômica  da  ofensora  de  suportar  a  indenização  e  o dúplice  caráter  da  medida  (pedagógico  e



Não comprovada a  legitimidade dos débitos,  a negativação dos Apelados
junto aos órgãos restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, e, por isso,
prescinde  de  prova  da  extensão  do  dano,  cuja  exigência  se  satisfaz  com  a
demonstração do próprio fato da inscrição.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00
fixado  pelo  Juízo  é  suficiente  à  reparação  do  dano  experimentado,  dentro  dos
parâmetros  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  bem como  observando  o  viés
preventivo  e  pedagógico  do dano  moral  e  em consonância  com os  precedentes
jurisprudenciais desta Quarta Câmara Especializada Cível3.

compensatório).  Sentença  mantida  pelos  seus próprios  fundamentos.  Recurso improvido.  (TJRS;
RCív  0006287-61.2015.8.21.9000;  Novo  Hamburgo;  Terceira  Turma  Recursal  Cível;  Relª  Desª
Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 28/01/2016; DJERS 03/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
dano moral.  Aplicação  do  Código  de  Defesa  do Consumidor.  Artigo  3º  e  14.  Responsabilidade
objetiva.  Prestação de serviço defeituosa.  Cancelamento de internet  e  cobrança referente a  linha
telefônica  não  contratada.  Vários  contatos  da  consumidora  para  solução  dos  problemas,
conforme protocolos informados nos autos. Inexistência de prova da contratação da linha que
gerou o débito, sequer as gravações relacionadas aos protocolos. Ônus da requerida, na forma
do artigo 333, I do CPC. Caracterização do abalo moral. Pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula nº
227 do  STJ.  Entraves  na  prestação  de  serviço  pela  interrupção  da  internet.  Reforma  parcial  da
sentença.  Recurso  autoral  conhecido  e  provido  e  recurso  da  requerida  conhecido  e  improvido.
Unânime. (TJSE; AC 201500714576; Ac. 2228/2016; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.  Roberto
Eugenio da Fonseca Porto; Julg. 22/02/2016; DJSE 24/02/2016)

APELAÇÃO  CIVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  PEDIDO  DE  CANCELAMENTO  DE  LINHA
TELEFÔNICA.  PROVA  DA  QUITAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  LEGALIDADE  DO
DÉBITO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  NEGATIVA  PELO  AUTOR.
ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO.
MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E
AS ORIENTAÇÕES DO STJ.  SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.  Não se
desincumbindo do ônus  de provar fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do direito  do
autor,  se  mostra  ilegítima  a  cobrança.  “em  caso  de  inscrição  indevida  em  cadastros  de
inadimplentes, o dano moral é in re ipsa”. Precedentes do STJ. Se o valor arbitrado atende ao bom
senso e moderação, considerando a orientação do Superior Tribunal de justiça de que, nos casos de
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é razoável a condenação em até 50 salários
mínimos, não há que se falar em minoração. (TJMT; APL 133536/2015; Capital; Rel. Des. Sebastião
Barbosa Farias; Julg. 16/02/2016; DJMT 23/02/2016; Pág. 50)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS.  LINHA  TELEFÔNICA.  PERDA  DO  NÚMERO.  CANCELAMENTO  DA
PORTABILIDADE NÃO DEMONSTRADO.  QUANTUM INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. O ônus da prova dos fatos incumbe a quem os
alega. Hipótese em que o réu não comprovou sua alegação de que o autor cancelou o pedido de
portabilidade, não se desincumbindo do ônus que lhe impôs o artigo 333, inciso II, do Código
de  Processo  Civil. Na  fixação  da  indenização  pelos  danos  morais,  deve-se  atentar  para  as
circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à
vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Para a fixação da
verba honorária, devem ser sopesados os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, "a", "b" e "c" do
CP. O valor dos honorários advocatícios arbitrados em primeira instância deve ser mantido quando
atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG; APCV 1.0518.13.004167-7/001;
Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 28/01/2016; DJEMG 15/02/2016)

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe: […]
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3 APL 0094244-21.2012.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 15/06/2015; Pág. 18.



Posto isto, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

APL 0024083-73.2011.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 28/05/2015; Pág. 11

APL 0009002-89.2008.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB
18/08/2015; Pág. 22.


