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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001597-37.2015.815.0211.
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Itaporanga.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Dionésio Alves Neto.
ADVOGADO: Francisco Valeriano Ramalho (OAB/PB 16.034).
APELADA: Tim Celular S/A.
ADVOGADOS:  Maurício  Silva  Leahy  (OAB/BA  nº  13.907)  e  Humberto  Graziano  Valverde
(OAB/BA 13.908).

EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  RESTRITIVOS.  DÉBITOS
REFERENTES  A  FATURAS  DE  SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO. SUPOSTO  EXERCÍCIO  REGULAR  DO
DIREITO  DE  CREDOR.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE
DÉBITO,  TAMPOUCO  DE  LEGÍTIMO  VÍNCULO  NEGOCIAL  ENTRE  AS
PARTES.  EXIBIÇÃO  DE  TELA  DO  SISTEMA  INTERNO.  DOCUMENTO
UNILATERAL,  INSUFICIENTE PARA  DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA  DO
NEGÓCIO  JURÍDICO.  CONTRATAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE
IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.  “Na  hipótese,  verifica-se  que,  em decorrência  de  uma  falha  na  prestação  do
serviço pela empresa de telefonia, o demandante foi indevidamente cobrado por um
serviço que sequer contratou. Por ser negativo o fato controvertido na lide, cabia ao
réu, a teor do art. 14, §3º, do CDC, comprovar a celebração de contrato com o autor,
para legitimar a cobrança do débito e, via de consequência, a inclusão do nome deste
nos cadastros restritivos de crédito. Contudo, em seu favor, o requerido restringe-se
a trazer a tela do sistema interno, que não serve para demonstração da realização da
contratação, porque absolutamente unilateral.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00016830820158150211,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-06-2017)

2. “Consoante a jurisprudência desta Corte, 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.” (AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA,  QUARTA TURMA, julgado  em 06/06/2017,
DJe 16/06/2017)

3.  O  binômio  reparação/prevenção  deve  ser  o  norte  do  Juiz  na  tarefa  árdua  de
arbitrar o valor da indenização por danos morais, o qual deve ser fixado em quantia
razoável, moderada e justa, que não redunde em enriquecimento sem causa.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0001597-37.2015.815.0211,  em que  figuram como Apelante  Dionésio  Alves



Neto e como Apelada a Tim Celular S/A.

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 dar-lhe provimento.

VOTO.

Dionésio Alves Neto  interpôs  Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo  da  3ª  Vara  da  Comarca  de  Itaporanga,  f.  48/49v,  nos  autos  da  Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por ele
ajuizada em desfavor da TIM Celular S/A, que julgou improcedente o pedido que
objetivava a declaração de inexistência do débito que originou a negativação de seu
nome  junto  aos  órgãos  restritivos,  bem  como  a  condenação  da  Operadora  de
Telefonia  ao  pagamento  de  indenização  pelos  danos  morais  supostamente
ocasionados pela inscrição,  condenando-o ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o
valor da causa, com exigibilidade suspensa, ante a gratuidade judiciária que lhe foi
deferida.

Em suas Razões, f. 52/58, alegou que a Apelada não demonstrou a suposta
celebração dos contratos de nº GSM0200597959136 e GSM0200695228317, cujas
faturas inadimplidas teriam ensejado a negativação de seu nome, tendo a Empresa se
limitado  a  apresentar  telas  de  um  sistema  interno,  que,  em  seu  dizer,  não  são
suficientes para comprovar a existência dos negócios jurídicos.

Sustentou  ainda  a  inexistência  da  dívida  em questão  e  a  ilegalidade  da
restrição creditícia, assim como a ocorrência da lesão extrapatrimonial, pelo que
requereu o provimento do Apelo para que o pedido seja julgado procedente.

Intimada,  a  Apelada  apresentou  Contrarrazões,  f.  63/69,  argumentando  a
demonstração  da  aquisição  de  linhas  telefônicas  e  a  necessidade  da  fixação  de
quantum indenizatório razoável no caso de alteração do Decisum.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, do Código de Processo Civil de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A inscrição do Autor, ora Apelante, no cadastro dos órgãos de restrição ao
crédito  é  fato  incontroverso,  f.  14/15,  e  decorre  da  inadimplência  de  faturas
vinculadas  aos  Contratos  nº  GSM0200597959136  e  GSM0200695228317,
respectivamente nos valores de R$ 148,34 (cento e quarenta e oito reais e trinta e
quatro centavos) e R$ 43,73 (quarenta e três reais e setenta e três centavos), relativas
a serviços de telefonia móvel que ele alega jamais ter contratado.

A Empresa Ré/Apelada, não juntou quaisquer documentos que demonstrem



a legalidade da negativação, não obstante o ônus fundado no art. 373, II, do Código
de Processo Civil/20151,  sequer  apresentando a cópia do instrumento da suposta
contratação de linhas telefônicas, como forma de embasar a legitimidade do débito
tido como inadimplido.

Limitou-se a colacionar telas de seu sistema interno, f. 23/25, que em nada
comprovam o vínculo negocial havido entre eles, entendimento consonante com a
jurisprudência dos Órgãos Fracionários deste TJPB2, por se tratarem de documentos
unilateralmente produzidos, pelo que, ante a falta de qualquer outro fato impeditivo,
modificativo ou extintivo de seu direito, não há como legitimar as cobranças e a

1 Art. 373.  O ônus da prova incumbe: […]; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
2 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE  SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL  NÃO  FIRMADO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE  AS  PARTES.  EXIBIÇÃO  DE
TELAS  DO  SISTEMA  INTERNO  (TELA  SISTÊMICA).  DOCUMENTO  UNILATERAL.
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  AUTOR  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR
E DE EXCLUIR O NOME DO ROL DOS INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
NECESSIDADE  DE  OBEDIÊNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  MONTANTE  ARBITRADO  DE  FORMA RAZOÁVEL.  REFORMA
DO DECISUM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO. Na hipótese, verifica-se que, em
decorrência  de  uma  falha  na  prestação  do  serviço  pela  empresa  de  telefonia,  o  demandante  foi
indevidamente cobrado por um serviço que sequer contratou. Por ser negativo o fato controvertido na
lide, cabia ao réu, a teor do art. 14, §3º, do CDC, comprovar a celebração de contrato com o autor,
para legitimar a cobrança do débito e, via de consequência, a inclusão do nome deste nos cadastros
restritivos de crédito.  Contudo, em seu favor,  o  requerido restringe-se a  trazer  a  tela do sistema
interno,  que  não  serve  para  demonstração  da  realização  da  contratação,  porque  absolutamente
unilateral. A inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito, por si só, configura o dano moral in
re ipsa, eis que implica abalo da credibilidade perante credores, sendo desnecessária a comprovação
do dano moral sofrido, o qual é presumido. Quando se trata do estabelecimento de indenização por
dano  moral,  sabe-se  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,  devendo  ser
proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais sejam: a reparação do dano, buscando
minimizar  a  dor  da  vítima;  e  a  punição  do  ofensor,  para  que  não  volte  a  reincidir.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº 00016830820158150211,  3ª  Câmara Especializada Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-06-2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITOS  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
INCONFORMISMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO NÃO FIRMADO. AUSÊNCIA
DE  PROVA  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE  AS  PARTES.  EXIBIÇÃO  DE  TELAS  DO
SISTEMA INTERNO. DOCUMENTO UNILATERAL. FRAUDE. RISCO CRIADO E ASSUMIDO
PELA  EMPRESA  QUE  SE  BENEFICIA  DA  FACILITAÇÃO  DE  CONTRATAÇÃO
CONSEQUENTE  CAPTAÇÃO  DE  CLIENTELA.  INOBSERVÂNCIA  DO  DEVER  DE
PRUDÊNCIA.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  AUTOR  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE
INDENIZAR E DE EXCLUIR O PROMOVENTE DO ROL DOS INADIMPLENTES. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  NECESSIDADE  DE  OBEDIÊNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  MONTANTE  ARBITRADO  DE  FORMA
RAZOÁVEL.  REFORMA DO DECISUM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  PROVIMENTO DO
RECURSO. - Na hipótese, verifica-se claramente que, em decorrência de uma falha na prestação do
serviço de telefonia pela empresa demandada - na forma manifestamente insegura de celebração de
contrato -, o autor foi efetivamente vítima de uma fraude, vendo-se indevidamente cobrado por um
serviço que não contratou e do qual sequer foi minimamente beneficiado. - Por ser negativo o fato
controvertido na lide, cabia a demandada, a teor do art. 14, §3º, do CDC, comprovar a celebração de
contrato com o autor, para legitimar a cobrança do débito e, via de consequência, a inclusão do nome



consequente negativação de seu nome, devendo a Apelada responder pelos prejuízos
causados.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando
de inscrição indevida de devedor em cadastro de inadimplentes sem comprovação
do legítimo vínculo negocial entre as partes, a exigência de prova do dano moral se
satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição3.

Com relação ao  quantum indenizatório, ele deve ser fixado considerando o
bem jurídico violado, a situação pessoal da parte autora, o potencial econômico do
lesante, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim
de não resultar enriquecimento sem causa.

deste nos cadastros restritivos de crédito. Contudo, em seu favor, o requerido restringe-se a trazer a
tela  do  sistema  interno,  que  não  serve  para  demonstração  da  realização  da  contratação,  porque
absolutamente unilateral. - A inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito, por si só, configura
o dano moral in re ipsa, eis que implica abalo da credibilidade perante credores, sendo desnecessária
a  comprovação do abalo psíquico  sofrido,  o  qual  é  presumido.  -  Quando se trata  da fixação  de
indenização por dano moral, sabese que o valor estipulado não pode ser ínfimo nem abusivo, devendo
ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais sejam: a reparação do prejuízo,
buscando minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor,para que não volte a reincidir. - In casu,
o  transtorno  enfrentado  pelo  autor  ultrapassou  a  condição  de  mero  dissabor,  quebrando  a  sua
harmonia  psíquica,  o  que  se  mostra  suficiente  para  caracterizar  o  abalo  moral.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº 00022608320158150211,  1ª  Câmara Especializada Cível,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 23-03-2017)

3 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN  RE  IPSA.  REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.  1.  O
recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento  do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem,
examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se
tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável
em recurso especial. 3. Consoante a  jurisprudência desta Corte, "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"  (REsp  n.  1.059.663/MS,  Relatora  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  DJe
17/12/2008).  4.  Somente  em hipóteses  excepcionais,  quando  irrisório  ou  exorbitante  o  valor  da
indenização  por  danos  morais  arbitrado  na  origem,  a  jurisprudência  desta  Corte  permite  o
afastamento  da  referida  súmula,  para  possibilitar  a  revisão.  No  caso,  o  valor  estabelecido  pelo
Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 06/06/2017, DJe 16/06/2017)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. DANO IN RE
IPSA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  EXCEPCIONALIDADE  NÃO  CONFIGURADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.  A Corte local  decidiu em sintonia com a
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal,  cujo  posicionamento  assevera  que  o  dano  decorrente  da
inscrição indevida do nome do consumidor, nos cadastros de proteção ao crédito, constitui dano in re
ipsa,  sendo,  portanto,  presumível  do  próprio  fato  a  ocorrência  de  dano  indenizável.  2.  A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  admite,  em  caráter  excepcional,  a  alteração  do
quantum  arbitrado,  caso  se  mostre  irrisório  ou  exorbitante,  em  clara  afronta  aos  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na espécie. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 768.308/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017)



No presente caso, não comprovada a legitimidade dos débitos que ensejaram
a negativação do nome do Apelante, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  mostra-se  suficiente  à  reparação  do  dano  experimentado,  dentro  dos
parâmetros  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  bem como  observando  o  viés
preventivo e pedagógico do dano moral.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reformando a
Sentença,  julgar  procedente  o  pedido,  declarando  inexistentes  os  débitos
referentes  aos  Contratos  nº  GSM0200597959136  e  GSM0200695228317,
determinando a retirada das negativações do nome do Autor, indicadas às f.
14/15, e condenando a Empresa Ré ao pagamento de indenização por danos
morais  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  acrescida  de  correção
monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação deste Julgado, e de juros de
mora  de  1%  ao  mês,  a  contar  do  evento  danoso,  condenando-a,  ainda,  ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo
em 15% sobre a condenação.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


