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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0001780-08.2015.815.0211)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Ozenilda Maria dos Santos Franquelino
ADVOGADO : Jackson Rodrigues da Silva (OAB/PB 15.205)
APELADO : TIM Celular S/A
ADVOGADO : Maurício Silva Leahy (OAB/BA 13.907) e outros 

CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível.
Inscrição  em  cadastro  de  proteção  ao  crédito  (SERASA).
Relação jurídica inexistente. Prova negativa. Consumidor. Fato
do serviço. Responsabilidade objetiva da empresa. Inversão do
ônus da prova  ope legis. “Tela técnica”. Elemento despido de
caráter probatório. Dívida insubsistente. Dano moral in re ipsa.
Apelação provida.

- Provada a inscrição em cadastro de proteção ao crédito pelo
consumidor, que aponta a inexistência de relação jurídica com
a empresa recorrida,  cumpre a  esta,  e  não  a  ele,  provar  a
celebração do contrato respectivo, cuja alegada existência não
se  demonstra  através  da  mera  reprodução,  no  corpo  das
contrarrazões,  de  telas  de  computador,  geradas  de  forma
unilateral;

- Em se tratando de fato do serviço, impõe-se a inversão do
ônus probatório por força de lei (ope legis), nos moldes do art.
14, §3o, do CDC, de modo que, não provada a existência de
vínculo contratual que desse supedâneo à dívida geradora da
negativação, impõe-se a declaração de inexistência de relação
jurídica,  com  a  obrigação  de  promover  o  cancelamento  da
inscrição e a condenação em danos morais in re ipsa;

- A estipulação do quantum indenizatório deve levar em conta
sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos
sofridos pela vítima – que teve o seu nome inscrito no cadastro
de  inadimplentes,  gerando  toda  sorte  de  restrição  ao  seu
crédito,  com  reflexos  em  sua  honra  objetiva  e  subjetiva;  a
punitiva,  para  condenar  o  autor  da  prática  do  ato  lesivo  –
sobretudo  diante  do  acentuado  descaso  da  empresa,  que
promoveu a negativação sem se cercar de qualquer prudência
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e  segurança  em  seu  procedimento;  e  a  preventiva,  para
dissuadir  o  cometimento  de  novos  atos  ilícitos,  gerando  na
apelada  a  certeza  de  que,  caso  não  mude  sua  postura,
certamente estará sujeita a futuras condenações;

- Apelação provida.

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Ozenilda  Maria  dos
Santos  Franquelino  em  face  da  sentença  proferida  pelo  Juiz  da  3a Vara  Mista  da
Comarca de Itaporanga,  que julgou improcedente  o pedido da apelante,  deixando de
condenar a recorrida em danos morais, sob o fundamento de que a inscrição no SERASA
decorreu do exercício regular de um direito, considerando-se a existência de débito (fs.
45/46). 

Em  suas  razões,  alega  que  não  teria  como  realizar  uma  prova
negativa,  consistente  na  demonstração  da  inexistência  de  vínculo  com  a  empresa
apelada, decorrente do contrato GSM0201090315729. 

Acrescenta  que  a  apresentação  de  “tela  técnica”,  por  parte  da
recorrida, não se presta a demonstrar a relação contratual e tampouco o débito que gerou
a  inscrição  no  SERASA,  notadamente  porque  deve  ser  aplicada  a  inversão  do  ônus
probatório, na forma do CDC. 

Com base nisso, requer o provimento do recurso, a fim de que a
parte adversa seja condenada na forma em que requerido na inicial (fs. 49/55). 

Contrarrazões às fs. 60/66.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  se  abstém  de  opinar  sobre  a
pretensão  recursal,  reconhecendo  inexistir  qualquer  interesse  público  primário  que
justifique a atuação na condição de custus legis (f. 77).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Deve-se dar provimento à apelação. 

I – MÉRITO

Restou provado nos autos que o nome da apelante foi inscrito no
cadastro mantido pelo SERASA por iniciativa da recorrida, que apontou a existência de
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uma dívida no valor de R$33,43 (trinta e três reais e quarenta e três centavos), conforme
extrato reproduzido na f. 14. 

Ocorre  que  a  apelante  sustenta,  desde  a  inicial,  que  não  tinha
qualquer relação contratual com a apelada. 

De seu turno, a empresa de telefonia alega que a parte adversa era
cliente sua, tendo, portanto, contrato de prestação de serviços, em razão do qual surgiu o
débito que foi o motivo para a inscrição do seu nome no referido serviço de proteção ao
crédito. 

Portanto,  tem-se  que  a  questão  controvertida  diz  respeito  a
existência ou não de relação jurídica entre as partes. 

Pois bem. 

Não  se  pode  exigir  do  consumidor  a  realização  de  uma  prova
negativa, consistente na demonstração de que não mantinha contrato de prestação de
serviços com a apelada.

Ora, trata-se de responsabilidade objetiva da empresa, justificando-
se a inversão do ônus da prova por força direta da lei (ope legis), nos moldes do art. 14,
§3o1, do CDC, tendo em vista tratar-se de fato do serviço, na medida em que a apelada
não se  cercou  da  segurança necessária  antes  de  promover  a  inscrição do nome da
recorrente no cadastro de proteção ao crédito, o que atrai a aplicação do enunciado de
súmula n. 4792 do STJ.

Com efeito, era obrigação sua, desde o primeiro momento em que
falou nos autos, ter demonstrado a legalidade da conduta contestada, provando que a
consumidora tinha consigo um contrato de prestação de serviços de telefonia e que o
débito respectivo justificava a negativação de seu nome, sendo-lhe franqueado, ainda,
alegar e provar alguma das hipóteses do §3o do art. 14 do CDC. 

Tendo optado pela reprodução de telas de computador,  de forma
unilateral, sem ter trazido aos autos as cópias dos documentos que alega possuir, conclui-
se que a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova que sobre si recaia. 

Neste sentido, eis  a jurisprudência do STJ,  inclusive com julgado
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSCRIÇÃO  EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABERTURA DE
CONTA-CORRENTE.  DOCUMENTOS  FALSIFICADOS.
DANOS  MORAIS.  DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.  DIVERGÊNCIA

1§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
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JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Consolidou-se no STJ, em julgamento submetido ao rito
do  art.  543-C  do  CPC  -  recursos  repetitivos,  o
entendimento no sentido de ser cabível a condenação de
instituição  financeira  ao  pagamento  de  indenização  por
dano moral decorrente de inscrição indevida do nome de
particular em cadastro restritivo de crédito  em virtude de
débito em conta corrente aberta por terceiro utilizando-se de
documentos  falsos, uma  vez  que  o  serviço  bancário
mostrou-se evidentemente defeituoso, caracterizando-se o
fato do serviço (REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR).
[...]
3.  Agravo  regimental  não provido,  com aplicação de  multa3.
(grifo nosso)

Desta  forma,  conclui-se  que  a  atitude  da  recorrida  se  mostrou
decisiva para o resultado lesivo,  eis  que além da cobrança indevida por ausência de
contratação, efetivou a negativação do nome da apelante em cadastro de proteção ao
crédito, conduta que gera dano moral in re ipsa, indenizável na forma do art. 1864 do CC. 

No ponto, eis o STJ:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. FRAUDE DE TERCEIRO.  RESPONSABILIDADE
CIVIL  OBJETIVA.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  DANO  IN  RE
IPSA.  DANO  MORAL.  REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.
INVIABILIDADE.  RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM. DECISÃO MANTIDA.
[...]
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" (REsp n. 1.059.663/MS,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento5. (grifo nosso)

Em caso similar, decidiu esta Segunda Câmara Cível:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE  SERVIÇO  DE
TELEFONIA MÓVEL NÃO FIRMADO. AUSÊNCIA DE PROVA

3(AgRg no  AREsp 111.657/SP,  Rel.  Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em
13/03/2012, DJe 19/03/2012)
4Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5(AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
01/09/2016, DJe 08/09/2016)
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DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.  EXIBIÇÃO
DE  TELAS  DO  SISTEMA  INTERNO.  DOCUMENTO
UNILATERAL. FRAUDE. RISCO CRIADO E ASSUMIDO PELA
EMPRESA  DE  TELEFONIA  QUE  SE  BENEFICIA  DA
FACILITAÇÃO  DE  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  E
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  NOME  DO  ROL  DOS  INADIMPLENTES.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
- Consiste ônus da atividade comercial da empresa de telefonia
verificar  a  autenticidade  dos  documentos  apresentados  por
seus consumidores, no momento da contratação dos serviços,
sob pena se responsabilizar  por  eventual  prática de fraudes
que causem danos causados ao consumidor. 
- Por ser negativo o fato controvertido na lide, cabe à parte
ré, a teor do art. 14, §3º, do CDC, demonstrar a celebração
de contrato com a parte autora, para legitimar a cobrança
do  débito  e,  via  de  consequência,  a  inclusão  do  nome
desta nos cadastros restritivos de crédito.
-  As imagens de tela do sistema interno da operadora de
telefonia não servem para demonstração da realização da
contratação, porque absolutamente unilaterais.
- 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.
[...]
-  Considerando  que  o  valor  fixado  pela  sentença  recorrida
mostra-se proporcional e razoável em relação às circunstâncias
dos autos, não há que se falar em minoração6. (grifo nosso)

Para  se  fixar  a  indenização por  danos morais,  deve-se levar  em
conta sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima
–  que teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, gerando toda sorte de
restrição ao seu crédito, com reflexos em sua honra objetiva e subjetiva; a punitiva, para
condenar o autor da prática do ato lesivo – sobretudo diante do acentuado descaso da
empresa, que promoveu a negativação sem se cercar de qualquer prudência e segurança
em seu procedimento; e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos,
promovendo na apelada a certeza de que, caso não mude sua postura, certamente estará
sujeita a futuras condenações.

6(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00013666020148150141, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 10-10-2017)
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Além disso, é mister que o valor da indenização seja fixado de forma
compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos; no caso uma agricultora, que reside na zona rural do Município de Itaporanga,
e na outra ponta, uma grande companhia, de robusto porte financeiro7. 

Com base nestes paradigmas, tem-se como justo e razoável o valor
de  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  o  que  não  configura,  em  absoluto,  qualquer
enriquecimento ilícito por parte da consumidora lesada. 

Por fim, conquanto tenha sido deferida a antecipação dos efeitos da
tutela em primeiro grau,  determinando-se a retirada do nome da apelante do referido
cadastro  (fs.  16/17),  não  se  observa  dos  autos  a  existência  de  qualquer  prova  do
cumprimento daquela decisão, cuja observância era devida até o momento da prolação
da sentença, que julgou improcedente a pretensão e expressamente revogou a tutela de
urgência anteriormente deferida (f. 46v.). 

Diante  deste  quadro,  impõe-se  o  acolhimento  do  pedido  da
recorrente,  declinado em sua inicial,  condenado-se a recorrida na obrigação de fazer,
consistente no imediato cancelamento da negativação, caso ainda persista. 

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, dou provimento à apelação para:

II.1 declarar a inexistência de relação jurídica entre ambas as
partes,  decorrente  do  contrato  GSM0201090315729,  o  que
também  alcança  o  débito  atribuído  à  apelante,  no  valor  de
R$33,43 (trinta e três reais e quarenta e três centavos);

II.2  determinar  à empresa recorrida que, caso a negativação
ainda persista, realize a imediata retirada do nome da apelante
do SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
incidir  em multa  cominatória  de R$500,00 (quinhentos  reais)

7RECURSOS  ESPECIAIS.  DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PUBLICAÇÃO  DE  LIVRO.  FALSO  RELATO  DE  CUNHO  RACISTA  E  EUGÊNICO
ATRIBUÍDO A POLÍTICO.  REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO.
DANO  MORAL  REPARAÇÃO  ESPECÍFICA.  PRINCÍPIO  DA  REPARAÇÃO  INTEGRAL  DO  DANO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  NÃO  RECEBIMENTO  DA  APELAÇÃO  POR
PREMATURIDADE.  TRÂNSITO  EM JULGADO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VALOR  RAZOÁVEL.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ
[...]
5.  A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos
sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva,
para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado
de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.
[...]
11. Recurso especial de Ronaldo Ramos Caiado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
12.  Recurso Especial  de Fernando Gomes de Moraes conhecido em parte e,  na parte conhecida,  não
provido.
13. Recurso especial de Editora Planeta do Brasil Ltda não conhecido.
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe 11/11/2016)
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por dia, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo
trazer aos autos o comprovante do cancelamento da inscrição;

II.3 condenar a apelada a pagar à apelante, a títulos de danos
morais, a indenização que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais),
devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta
data, nos termos do enunciado de súmula nº 3628 do STJ, e
juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso,
a teor da súmula n. 549 do STJ. 

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a recorrida ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do 85, §2º10, do CPC, tendo em vista o grau de
zelo  do  causídico,  que  acompanhou  o  processo  com  cuidado  e  esmero,  envidando
esforços para recorrer e conseguir a reforma da sentença, não havendo maiores motivos
para se fixar o valor da verba honorária no patamar máximo, tendo em vista o lugar em
que  os  serviços  foram  prestados  e  a  matéria  versada  nos  autos,  já  pacificada  na
jurisprudência pátria. 

É o voto.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

8A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
9Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
10Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
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