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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  DANOS  MORAIS.  LINHA 
TELEFÔNICA.  COBRANÇA  DE  VALOR 
EXCESSIVO.  BLOQUEIO  INDEVIDO.  DANOS 
MORAIS  CONFIGURADOS.  RETIFICAÇÃO  DO 
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

- Para fins de fixação de valores, a título de reparação 
por danos morais, deverá ser levado em consideração 
(a)  a  extensão  dos  danos,  (b)  as  condições 
socioeconômicas  e  culturais  dos  envolvidos,  (c)  as 
condições  psicológicas  das  partes  e  (d)  o  grau  de 
culpa do agente.
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- O  quantum não deverá ser estabelecido como meio 
de  propiciar  enriquecimento  indevido,  e  sim 
desestimular a prática de outros ilícitos similares.

-Em  se  tratando  de  danos  morais  advindos  de 
responsabilidade  contratual,  os  juros  moratórios 
incidem a partir  da  citação  válida,  enquanto  que a 
correção  monetária  será  computada  da  data  do 
arbitramento.

V I S T O S,  relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a  egrégia  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em 
dar provimento parcial ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Oi Móvel 
S.A contra a sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara Cível da Comarca 
de  João  Pessoa,  fls.  177/180,  que  julgou  procedente  o  pedido,  nos 
seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, via de 

consequência,  ratifico  a  tutela  antecipada  concedida  às  fls. 

51/52,  determinando  o  desbloqueio  em  definitivo  da  linha 

telefônica  em razão  do  débito  em questão  e  suspendendo  o 

pagamento  da  fatura  em  tela  até  que  a  parte  promovida 

promova o refaturamento do valor cobrado com base na média 

de  consumo  da  promovente  nos  meses  anteriores,  enviando 

nova  fatura  à  sua  residência,  esta  que  deverá  ser  paga  pela 
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demandante.  Condeno,  ainda,  a  parte  promovida  ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor 

deverá  ser  atualizado  com  correção  monetária  a  partir  da 

ocorrência do fato danoso, ou seja,  da data em que a autora 

teve seu nome indevidamente negativado, e com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m (art. 406 do CC c/c artigo 161, §1º, do 

CTN), a partir da citação (artigo 219,CPC).

Em suas razões recursais, fls. 199/214, a demandada 
busca a reforma do julgado, sob o argumento de que inexistiu ato ilícito a 
amparar o dano moral pretendido.  De forma subsidiária,  questiona o 
quantum  fixado, a título de reparação, sustentando ter sido estabelecido 
sem  observância  à  proporcionalidade  e  à  razoabilidade,  bem  como  o 
termo inicial estabelecido para fins de juros de mora.

Nas contrarrazões apresentadas, fls. 241/ 245, a autora 
pretende o desprovimento do recurso. 

Parecer  Ministerial,  fls.  251/252,  opinando  pelo 
conhecimento e processamento do recurso, sem, no entanto, manifestar-
se a respeito do mérito.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Maria Ariosvanda Costa Moura de Paiva ingressou 
com a presente  ação de obrigação de fazer c/c  indenização por  dano 
moral em face da Oi Móvel S.A, alegando, em síntese, que a promovida 
determinou o bloqueio de sua linha telefônica móvel (83-8897-6422), por 
não ter sido efetuado o pagamento de fatura, no montante de R$ 1.187,74 
(mil cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
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Registra  que,  em faturas  pretéritas,  houve cobrança 
de valores indevidos, mas posteriormente corrigidos, com a substituição 
dos boletos, o que não foi providenciado na fatura questionada.

Foi,  então, proferida sentença, fls.  177/180, julgando 
procedente  o  pedido,  para  ratificar  a  tutela  anteriormente  concedida, 
determinando,  assim,  o  desbloqueio  definitivo  da  linha,  além  de 
condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, 
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insatisfeita,  a  demandada  interpôs  recurso  de 
apelação, fls. 199/214, buscando a reforma do julgado, sob o argumento 
de que inexistiu ato ilícito, a amparar o dano moral pretendido.

De forma subsidiária, questiona o  quantum  fixado, a 
título de reparação, sustentando ter sido estabelecido sem observância à 
proporcionalidade  e  à  razoabilidade,  bem  como  o  termo  inicial 
estabelecido para fins de correção monetária e juros de mora.

Pois bem. A indenização pretendida pela autora toma 
por cerne da questão o bloqueio indevido de linha telefônica, tendo em 
vista a ausência de pagamento da fatura com vencimento em 11/11/2012, 
no valor de R$ 1.187,74 (mil cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro 
centavos),  devidamente  questionada  através  do  protocolo  n. 
201200187297867.

Neste contexto,  tem-se que,  à exceção de um único 
mês,  em todos os demais eram emitidas faturas da linha telefônica da 
autora com erros, o que era posteriormente corrigido pela demandada 
(fls. 11/47), quando, assim, era efetuado o adimplemento da obrigação, 
por parte da promovente.

Após seguidos erros,  apesar de devidamente ciente 
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do  equívoco,  através  da  reclamação  realizada  junto  a  preposto  da 
empresa,  e  sem tomar  qualquer  providência,  a  demandada  efetuou o 
bloqueio  da  linha  móvel,  cujo  uso  somente  foi  restabelecido  após  a 
concessão da tutela antecipada (fl. 134/131, em junho de 2013).

Ora,  não  se  pode,  pois,  falar  em  ausência  de  ato 
ilícito.

O  demandado  não  se  desincumbiu  do  ônus 
probatório,  ao  não  comprovar  que  a  fatura  questionada  era  legítima, 
muito  menos  o  porquê  dos  diversos  erros  apresentados  nas  contas 
passadas, que resultavam em emissão de uma nova, já com os acertos. 

Dessa forma, o bloqueio da linha telefônica, de forma 
indevida,  é  suficiente  a  justificar  o  reconhecimento  de  ato  ilícito,  a 
amparar reparação por danos morais, na modalide in re ipsa.

Mutatis mutandis:

CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 

PEDIDO  DE  DANOS  MORAIS.  BLOQUEIO  INDEVIDO  DE 

LINHA  TELEFÔNICA.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA 

CARACTERIZADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. 1.Trata-se de recurso interposto pela parte autora 

que se insurge contra a sentença de origem que condenou a 

empresa  ré  ao  pagamento  de  indenização  a  título  de  danos 

morais fixados em R$2.000,00 pela razão de haver bloqueado 

indevidamente sua linha telefônica apesar de estar com todas 

as  faturas  devidamente  pagas.  2.  O  recorrente  requer  a 

majoração  do  valor  fixado  a  título  de  danos  morais  por 

entender que tal valor é irrisório diante da gravidade do fato e 

das conseqüências causadas ao autor. 3. Embora reconhecidos 

os transtornos gerados, bem como a ilicitude da conduta da ré 

ao  efetuar  o  bloqueio  da  linha  telefônica,  tendo  em  vista  o 
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período  que  a  parte  experimentou  a  inatividade  do  serviço, 

tenho que  o  valor  fixado  a  título  de  danos  morais  deve  ser 

mantido,  posto  que  fixados  segundo  o  prudente  arbítrio  do 

Juiz,  que  observou  as  circunstâncias  do  caso  concreto,  em 

especial  os  princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade, 

estando  em  consonância  com  os  parâmetros  adotados  pelas 

Turmas  Recursais  Cíveis  em  casos  análogos.  SENTENÇA 

MANTIDA.  RECURSO  IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº 

71005691167, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator:  Mara  Lúcia  Coccaro  Martins  Facchini,  Julgado  em 

29/10/2015)

Em  outras  palavras,  o  bloqueio  indevido  da  linha 
móvel  do  autor,  sob  a  alegação  de  inadimplência  de  fatura  que  foi 
questionada  junto  à  empresa  demandada,  em  nítida  reiteração  de 
sucessivos  equívocos,  é  suficiente  para  caracterizar  danos  morais 
indenizáveis.

No tocante ao  pedido subsidiário, de minoração da 
quantia estabelecida, melhor sorte não há ao recorrente.

Para  a  fixação  do  valor,  a  título  de  reparação  por 
danos morais, deverá ser levado em consideração (a) extensão dos danos, 
(b) condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, (c) condições 
psicológicas das partes e (d) grau de culpa do agente.

Dessa forma, observados estes critérios, entendo que 
a  importância  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  fixada,  obedece  às 
orientações, em especial, pelo fato de que o quantum não foi fixado como 
meio de propiciar enriquecimento indevido, estabelecido, na verdade, de 
forma a desestimular a prática de outros ilícitos similares.

Por  fim,  quanto  a  insatisfação ao  termo  a quo dos 
juros moratórios e da correção monetária, tem-se que, no presente caso, 
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verifica-se  a  existência  de  danos  morais  em sede  de  responsabilidade 
contratual, o que justifica a incidência de juros de mora a partir da citação 
e correção monetária desde o arbitramento:

AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 

EMPRESA  DE  TELEFONIA.  CONTRATO.  ACORDO  EM 

ANTERIOR  AÇÃO.  DESCUMPRIMENTO.  INSCRIÇÃO 

NEGATIVA.  BLOQUEIO  DA  LINHA.  DANOS  MORAIS. 

MAJORAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRANSAÇÃO. RELAÇÃO 

CONTRATUAL.  I.  As  partes  celebraram  acordo  em  anterior 

ação  judicial,  o  qual  foi  descumprido  pela  ré,  pois  não 

concedeu o bônus para a amortização dos débitos futuros na 

conta  telefônica,  inscreveu  o  nome  do  autor  em  órgão  de 

proteção ao crédito e bloqueou a linha do autor. Reconhecida a 

conduta  ilícita  da  ré  na  sentença,  não  houve  insurgência 

recursal,  neste  ponto.  II.  Na  hipótese  dos  autos,  estão 

caracterizados  os  danos  morais,  tendo  em  vista  o 

aborrecimento, o transtorno e incômodo causados pela conduta 

da requerida, tratando-se de dano in re ipsa. Caso de majoração 

da indenização,  considerando o  período em que  o  nome do 

autor  permaneceu  indevidamente  negativado,  além  da  sua 

condição  social,  do  potencial  econômico  da  ré  e  o  caráter 

punitivo-pedagógico da reparação.  A correção monetária pelo 

IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 

362, do STJ.  III. O acordo celebrado pelas partes no processo 

judicial é uma transação, ou seja, um contrato estabelecido nos 

moldes dos arts. 840 e seguintes, do Código Civil. Logo, em se 

tratando de relação contratual,  os juros moratórios de 1% ao 

mês incidem a partir da citação. Precedentes deste Tribunal. IV. 

Honorários  advocatícios  arbitrados  em  percentual  sobre  a 

condenação,  observados  os  limites  do  art.  20,  §  3º,  do  CPC. 

APELAÇÃO  DO  AUTOR  PARCIALMENTE  PROVIDA. 

APELAÇÃO  DA  RÉ  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº 
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70064998396, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015)

Ao estabelecer os índices, consignou a juíza singular:

Condeno, ainda, a parte promovida ao pagamento da quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor deverá ser atualizado 

com correção monetária a partir da ocorrência do fato danoso, 

ou seja, da data em que a autora teve seu nome indevidamente 

negativado, e com juros de mora de 1% (um por cento) a.m (art. 

406  do  CC c/c  artigo  161,  §1º,  do  CTN),  a  partir  da  citação 

(artigo 219,CPC).

Dessa  forma,  o  recurso  merece  provimento  parcial, 
apenas para incluir os juros de mora a contar da citação e não do evento 
danoso, como pontuado na sentença vergastada.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao 
recurso, apenas para estabelecer a citação do demandado, como sendo o 
termo a quo de incidência dos juros de mora.

É como  voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 14 de junho de 2016, conforme certidão de julgamento de 
f. 259, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, dele participando, além desta 
Relatora, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à 
sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça.
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Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 20 de junho de 
2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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