
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0021206-34.2009.815.0011
ORIGEM :7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR          :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE    :TNL PCS S/A e Oi Paggo Administradora de Crédito 
Ltda.
ADVOGADO :Wilson Sales Belchior
APELADO :Maria da Guia Mahon Souza
ADVOGADO :Belino Luis de Araújo

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
–  Apelação  cível  –  “Ação  declaratória  de
inexistência contratual c/c indenização por
danos  morais”  –  Telefonia  –  Cartão  de
Crédito   “Oi  Paggo”-  Venda  casada  –
Cobrança indevida – Negativação do nome
da autora no órgão de restrição ao crédito –
Danos  morais  configurados  -  Fixação  da
verba – Critérios - Valor  condizente com o
dano  –  Manutenção  da  sentença–
Desprovimento.

 – A venda casada é prática repudiada pelo
CDC (artigo 39, I), sendo certo que o artigo
6º,  IV,  do  mesmo  diploma  assegura  ao
consumidor  proteção  contra  métodos
comerciais  coercitivos  e  desleais,  bem
como, contra práticas e cláusulas abusivas
ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços,  assegurada  sua  regular
modificação. 

-  A quantificação do dano moral não possui
critérios  constantes  e  determinados,
devendo a  fixação pautar-se no prudente
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arbítrio  do  julgador,  observando  os
princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade  em  relação  aos  danos
causados  e  à  lesividade  e  ilicitude  da
conduta adotada.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da Apelação Cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento  ao
recurso apelatório, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento
de fl.retro. 

R E L A T Ó R I O

MARIA DA GUIA MAHON SOUZA ajuizou
ação declaratória de inexistência contratual c/c indenização por danos morais”
em face da  TNL PCS S/A e Oi Paggo Administradora de Crédito Ltda.,
sustentando, em síntese, fora surpreendida com o recebimento de uma fatura
da  Oi  Paggo,  no  valor  de  R$  40,63  (quarenta  reais  e  sessenta  e  três
centavos), tendo seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduziu que, não realizou qualquer negócio
jurídico com a empresa demandada, puganando, ao final, pela declaração da
inexistência do débito e por uma indenização por danos morais.

Sentenciando o feito, o magistrado primevo
julgou  parcialmente  procedente  os  pedidos  (fls.  222/226),  declarando  a
inexistência  do  débito,  condenando  as  promovidas,  solidariamente,  no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação da
sentença,  e  juros  de  mora  de  1%  ao  mês,  incidentes  a  partir  do  evento
danoso.

Irresignado, as demandadas apelaram (fls.
252/269), sustentando que a autora possui três linhas associadas ao seu CPF
e que a de nº (83) 86301312 está vinculada ao plano Oi conta total 02, com
habilitação em 26/03/2009, a qual associa a fatura 2121189653.

Sustentaram, ainda, que a autora adquiriu
um aparelho  celular  na  Loja  New Cell,  utilizando,  para  tanto,  o  benefício
concedido pelo serviço Oi Paggo. Pontuaram que após 06 meses, houve um
estorno da compra realizada e compensação de valores, restando um valor de
R$ 40,63, sendo negativado o nome da autora por falta de pagamento.
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Com  tais  razões,  defenderam  que  não
houve ato ilícito, vez que a autora não comprovou eventuais danos.

Ao final, pugnaram pela reforma da decisão
para que seja julgado improcedentes os pedidos da autora,  e em caso de
manutenção da  sentença,  que seja  reduzido  o  valor  da  indenização,  bem
como  que  os  juros  sejam  contados  a  partir  da  data  do  arbitramento  da
indenização.

Contrarrazões (fls. 280/285).

Vistas à D. Procuradoria de Justiça, a mesma
ofertou  Parecer  (fl.  291)  opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação do mérito.

É o que interessa relatar.

V O T O

Como  dito  alhures,  a  magistrada  de
primeiro  grau  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  declarando  a
inexistência  do  débito,  e  condenando  as  promovidas,  solidariamente,  no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação da
sentença,  e  juros  de  mora  de  1%  ao  mês,  incidentes  a  partir  do  evento
danoso.

Com  efeito,  após  sopesar  todos  os
argumentos de cada uma das partes e analisar as provas apresentadas nos
autos,  conclui-se  que  a  decisão  de  primeiro  grau  encontra-se  isenta  de
qualquer reparo.

De  fato,  se  houve  prestação  do  serviço,
conforme a  tese  exposta  pelas  demandadas,  inexiste  comprovação  dessa
circunstância nos autos. 

Como  bem  pontuou  a  juíza  “a  quo” as
demandadas apenas acostaram aos autos contrato celebrado entre as partes,
“não juntou qualquer comprovação do débito originário da inscrição do nome
da autora no cadastro de inadimplentes”.

Tenho  que  as  apelantes/rés  não  se
desincumbiram do ônus de provar a conduta culposa da apelada/autora, hábil
a imputar-lhe o dever de indenizar. 

Calha registrar que mesmo considerando a
contratação dos serviços, como expõe as demandadas através do documento
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de fl. 196/197, entendo que não há de se considerar sua legalidade, eis que a
negociação em tela se configura “venda casada”,  prática que o Código do
Consumidor despreza.

Nesse ponto, impende lembrar que o artigo
6º,  IV,  do Estatuto  Consumerista  assegura ao consumidor  proteção contra
métodos  comerciais  coercitivos  e  desleais,  bem  como,  contra  práticas  e
cláusulas  abusivas  ou  impostas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços,
assegurada sua regular modificação (artigo 6º, VI, do CDC). 

Desse modo, conclui-se que a atuação das
promovidas  não  foi  livremente  contratada  pela  autora  que,  não  pode  ser
onerada com quaisquer procedimentos de cobrança de taxas, multas e juros,
menos ainda anotação restritiva  de crédito  que,  em situações tais,  denota
ilícito indenizável. 

Em  caso  análogo  ao  aqui  versado,  este
Tribunal de Justiça da Paraíba, por sua 1ª Câmara Especializada Cível, tendo
como Relator Des. Leandro Dos Santos, decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  COM  INSCRIÇÃO  NA
SERASA C/C  INDENIZAÇÃO  POR DANOS  MORAIS.
CONTRATO DE TELEFONIA.  OFERTA DE CARTÃO
DE  CRÉDITO.  VENDA  CASADA.  COBRANÇA
INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
PROVIMENTO.  -  A  venda  casada  denota  prática
repudiada pelo CDC (artigo 39, I), sendo certo que o
artigo  6º,  IV,  do  mesmo  diploma  assegura  ao
consumidor  proteção  contra  métodos  comerciais
coercitivos  e  desleais,  bem  como,  contra  práticas  e
cláusulas  abusivas  ou  impostas  no  fornecimento  de
produtos  e  serviços,  assegurada  sua  regular
modificação. - Como se sabe, 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 de cobrar ilegalmente dívida inexistente, da qual
resultou  a  negativação  do  nome  da  Cliente.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00104272020098150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 25-
08-2015)”. (Destaquei).

Indene  de  dúvidas  que  as  condutas  das
apelantes/promovidas  provocaram  um  resultado  lesivo  que  resultou  a
negativação do nome da  apelada.  
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Anote-se  que  não  há  nos  autos  qualquer
comunicação da referida negativação à autora.

Dessa  forma,  em  virtude  dos  fatos
ocorridos, a apelada/autora foi perturbada em suas relações psíquicas, na sua
tranquilidade, experimentando sentimentos de mal-estar, desgosto e aflição,
haja vista o aborrecimento pelo qual passara.

Destarte,  inevitavelmente,  sobreveio  o
abalo moral à pessoa do autor, sendo este amparado pelo art. 5º, incisos V e
X  da  Constituição  Federal  que,  não  sendo  demais  ressaltar,  dispensa  a
comprovação de prejuízo.

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou
à imagem. 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A propósito, Yussef Said Cahali manifesta-
se com propriedade, ao discorrer sobre o dano moral, citando Dalmartello, a
saber:

“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral
pelos  seus  próprios  elementos;  portanto,  ‘como  a
privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo  na  vida  do  homem  e  que  são  a  paz,  a
tranquilidade  de  espírito,  a  liberdade  individual,  a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos’;
e  se  classificando,  assim,  em dano que  afeta  a  ‘parte
social  do  patrimônio  moral’ (honra,  reputação  etc.)  e
dano que molesta a ‘parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca
direta  ou  indiretamente  dano  patrimonial  (cicatriz
deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” 2

Prevalece, portanto, a correta orientação de
que os danos morais devem ser reparados. 

As apelantes  também  se  insurgiram  em
relação ao “quantum” indenizatório fixado pelo juiz, taxando-o de inadequado,
ante aos critérios adotados para sua apuração.

No caso, o MM. Juiz fixou a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

2 (Dano e Indenização, RT, 1980, p. 7) 
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Na fixação da verba indenizatória pelo dano
moral puro, o juiz precisa estar atento aos motivos, às circunstâncias e às
consequências da ofensa, bem assim à situação de fato e ao grau de culpa
com  que  agiu  o  ofensor,  para,  numa  perspectiva  de  proporcionalidade,
estipular o valor da compensação que seja equivalente ao dano sofrido.

Assim  ensinou  o  doutrinador  Pontes  de
Miranda:

“Embora  o  dano  moral  seja  um  sentimento  de  pesar
íntimo da pessoa ofendida, para o qual não se encontra
estimação  perfeitamente  adequada,  não  é  isso  razão
para que se lhe recuse em absoluto uma compensação
qualquer.  Essa  será  estabelecida,  como  e  quando
possível,  por  meio de uma soma,  que não importando
uma  exata  reparação,  todavia  representa  a  única
salvação  cabível  nos  limites  das  forças  humanas.  O
dinheiro  não  os  extinguirá  de  todo:  não  os  atenuará
mesmo por sua própria natureza, mas pelas vantagens
que  o  seu  valor  permutativo  poderá  proporcionar,
compensando,  indiretamente  e  parcialmente  embora,  o
suplício moral que os vitimados experimentaram” 6

A  jurisprudência  pátria  segue  o  mesmo
norte:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DECLARATÓRIA  DE
NEGATIVA  DE  DÉBITO  E  INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO  EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  CARTÃO  BANCÁRIO  FRAUDADO.
AUSÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DO
DEVER DE INDENIZAR. IMPUTAÇÃO A TERCEIRO.
ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. FALHA NA PRSTAÇÃO
DE  SERVIÇO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA
CARACTERIZADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E  PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
VALOR.  DESPROVIMENTO.  (..).  A indenização  deve
levar  em  conta  o  tempo  de  duração  da  ilicitude,  a
situação econômico/financeira e coletiva do ofensor e
ofendido,  a  repercussão  do  fato  ilícito  na  vida  do
ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias
em favor  ou em desfavor  do  consumidor.  (TJPB;  AC
200.2010.046378-1/001;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Juiz Conv. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB
18/02/2013; Pág. 12). Negritei.

E na Superior Corte:
6 (RTJ 57/789-90).
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL. BANCÁRIO. SAQUESINDEVIDOS EM CONTA
POUPANÇA  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃOPOR  DANOS  MORAIS.  VALOR
RAZOÁVEL.  INCIDÊNCIA  DOS  JUROS
MORATÓRIOS. APARTIR DA CITAÇÃO. 1. É razoável a
quantia de R$ 7.500,00 fixada na decisão agravada a
título de dano moral, consideradas as circunstâncias do
fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o
tipo de dano. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a
indenização por danos morais é decorrente de ato ilícito
contratual, logo, contam-se os juros demora a partir da
citação.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ   ,
Relator:  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
Data  de  Julgamento:  21/03/2013,  T3  -  TERCEIRA
TURMA). Destaquei.

Conclui-se daí que a soma a ser arbitrada,
deve atender a cada caso, tendo-se sempre em vista, as posses do ofensor e
a situação atual do ofendido. Tal arbitramento contudo, deve corresponder,
efetiva e satisfatoriamente, ao dano causado.

Confira o entendimento do STJ:

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
BANCÁRIO  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO
COM  RAZOABILIDADE.  AGRAVO  INTERNO  EM
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DE  DECISÃO  DE
INADMISSIBILIDADE  DE  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROVIMENTO.  1.-  Não  é  possível  em  sede  de
Recurso Especial alterar a conclusão do tribunal a quo,
no  sentido  de  que  restou  configurado  o  dano  moral
sofrido pelo autor decorrente da falha na prestação de
serviço prestado pelo réu, pois demandaria o reexame do
conjunto  fático-probatório,  o  que  atrai  o  óbice  do
enunciado  7  da  Súmula  desta  Corte.  2.-  (...)  3.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que,
para a falha na prestação de serviço prestado pelo réu,
foi fixado o valor de indenização de R$ 3.000,00 (três
mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças
econômicas do autor  da lesão.  4.-  Agravo Regimental
improvido.  (STJ,  AgRg  no  RECURSO  ESPECIAL  Nº
628.377  -  RS  (2004/0019510-0) ,  Relator:  Ministro
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 -
TERCEIRA TURMA)

Em  sendo  assim,  atentando-se  para  tais
critérios, mantenho o valor arbitrado a título de indenização por dano moral de
R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor capaz de reparar o incômodo
suportado pela apelada e desestimular a prática de outros ilícitos similares
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pelo apelante, de forma a não haver enriquecimento indevido.  

Em relação ao termo “a quo” dos juros de
mora, a juíza primeva fixou corretamente, eis que se aplica ao presente caso
a Súmula nº 54, do STJ, que assim preceitua:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”. 

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo
a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento,  o  Exmo. Dr.  Val-
berto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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