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ACÓRDÃO

INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CANCELAMENTO  DE  PROTESTO  C/C  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  NEGATIVAÇÃO.  CONTA
DE  ENERGIA  PAGA  ANTES  DO  VENCIMENTO.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA.
ALEGAÇÃO  DE  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO.  MINORAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA  ACERTADA.  DANO  MORAL  IN  RE
IPSA.  INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL.  EMPRESA DE
GRANDE  PORTE.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

1.  O  abalo  de  crédito  causado  pela  inscrição  e
manutenção  indevida  do  nome  nos  cadastros
restritivos de crédito, por si só, gera e comprova o
dano moral sofrido pela parte lesada.

2.  A indenização por  dano moral  deve  ser  fixada
mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  dentro  da
razoabilidade, observados a capacidade patrimonial
do ofensor, a extensão do dano experimentado pelo
autor.  Ainda,  tal  importância  não  pode  ensejar
enriquecimento  ilícito  para  o  demandante,  mas
também não pode ser ínfima, a ponto de não coibir
a ré de reincidir em sua conduta. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Egrégio Tribunal  de Justiça da Paraíba,  negar provimento ao recurso,  à
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unanimidade, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 87.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  (fls.  55-64)  interposta  por  Energisa
Paraíba – Distribuidora de Energia S/A contra sentença (fls. 50-51) prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Teixeira que, nos autos da ação de
cancelamento de protesto c/c danos morais e materiais em face dela ajuizada
por  Marcelo  de  Souza  Novais,  julgou  procedente  o  pedido  para  declarar
inexistente o débito  gerado em nome do autor  e condenar  a recorrida ao
pagamento  do  valor  de  R$  3.000,00  a  título  de  danos  morais,  além  do
pagamento de custas e honorários advocatícios, estes à razão de 10% sobre
o valor da condenação.

Assevera  a  apelante  que  a  negativação  do  nome  do
autor/apelado se deu em razão da inadimplência na fatura com vencimento
em  12/12/2014,  configurando-se,  pois,  exercício  regular  de  um  direito
reconhecido nos moldes do art. 188, I, do Código Civil, bem assim dos arts.
43 e 44 do CDC, não havendo se falar em ato ilícito por ela praticado. 

Alega  inexistência  de  provas  no  que  tange  ao  dano  moral
alegado  pelo  demandante,  sustentando,  ainda,  que  houve  excesso  no
arbitramento do  quantum indenizatório, pugnando, ao final, pelo provimento
do apelo  para que seja reformada a sentença  a quo,  julgando totalmente
improcedente  o  pleito  autoral  ou,  noutra  hipótese,  seja  excluída  a
condenação por danos morais ou, alternativamente, pela sua minoração.

Contrarrazões às fls.  73-75, pelo desprovimento do apelo e
manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO 

Através do presente apelo, a empresa recorrente apenas se
insurge em face do dano moral arbitrado em seu desfavor.

O Órgão judicial de origem entendeu estar materializada a má
prestação de serviço por ter ocorrido a restrição cadastral, já que a divida foi
adimplida inclusive antes de seu próprio vencimento.

Por sua vez, alega a apelante inexistir o dano moral, já que
entende  que  não  praticou  qualquer  ato  ilícito,  acreditando  ter  agido  no
exercício regular de seu direito.

Razão não lhe assiste.

Os autos retratam que houve a negativação indevida.

Isso porque a dívida no importe de R$ 82,34 (oitenta e dois
reais  e trinta e quatro centavos),  vencida em 12/12/2014,  foi  devidamente
adimplida em 10/12/2014, como observado no comprovante de pagamento (f.
11) juntado com a inicial.
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Logo, há coerência entre os fatos narrados na petição inicial e
o  contexto  das  provas  dos  autos,  configurando  o  ato  ilícito  pela  indevida
restrição  cadastral,  considerando  que  a  prestação  fora  adimplida,  antes
mesmo do seu vencimento.

Presentes os requisitos para a materialização do dano moral e
ensejadores  da  responsabilidade  civil,  quais  sejam  o  ato  comissivo,
externado pela restrição cadastral  em relação à dívida inexistente,  o nexo
causal e o resultado, e prescindível a demonstração do elemento subjetivo,
por incidir ao caso concreto as normas traçadas no CDC, que prevê, em seu
art.  14, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço quando causa
danos ao consumidor

Ressalto também que a lesão na órbita da moral é presumida,
prescindindo da prova efetiva do dano, por decorrer tão somente do evento
lesivo, e essa circunstância favorece para a consubstanciação o ato ilícito,
impondo a manutenção da sentença em relação à responsabilidade civil da
apelante.

Certo é que as inscrições indevidas na SERASA e no SPC
caracterizam conduta ilícita, apta a gerar dano e autorizar o pagamento de
indenização  por  danos  morais  “in  re  ipsa”,  tornando-se  desnecessária  a
comprovação do efetivo prejuízo causado pela conduta ilícita. 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Veja-
se: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO  NOME  DA
DEVEDORA  EM  ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
DANO  MORAL  PRESUMIDO.  PRECEDENTES.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  FIXADO  COM  RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  DA  TESE
REFERENTE À CULPA CONCORRENTE DA DEVEDORA. 1.-
Esta  Corte  já  firmou  entendimento  que  nos  casos  de
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura   in re ipsa. 2.- A intervenção do STJ, Corte
de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do
Direito  Federal  para  todo  o  país  e  não  para  a  revisão  de
questões de interesse individual, no caso de questionamento
do  valor  fixado  para  o  dano  moral,  somente  é  admissível
quando o valor  fixado pelo Tribunal  de origem, cumprindo o
duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou
abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em
que,  para  a  manutenção indevida  da  inscrição  do nome da
Parte agravada em órgão de restrição ao crédito por  débito
quitado, foi fixado, em 19.10.2010, o valor da indenização em
R$  18.000,00  (dezoito  mil  reais)  a  título  de  dano  moral,
consideradas as forças econômicas da autora da lesão. 4.- No
tocante à discussão sobre a culpa concorrente da Devedora
para inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito,
verifica-se  que  a  matéria  não  foi  objeto  de  discussão  no
Acórdão  recorrido,  carecendo,  portanto,  do  necessário
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prequestionamento  viabilizador  do  Recurso  Especial,  nos
termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5.-  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp
171.538/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012). [destaquei] 

Nesse sentido, ainda: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  ABERTURA  DE  CONTA  BANCÁRIA
MEDIANTE  FRAUDE  DE  TERCEIROS.  DANO  MORAL.
REQUISITOS  CONFIGURADORES.  4  Apelação  Cível  nº
0021775-30.2012.815.0011  PRETENSÃO  DE
AFASTAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  IN  RE  IPSA.
PRECEDENTES.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR
RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, à luz
dos  princípios  da  livre  apreciação  da  prova  e  do  livre
convencimento  motivado,  manteve  a  sentença  de  primeiro
grau, consignando a desnecessidade na hipótese da produção
de outras provas por incidir o instituto da inversão do ônus da
prova. Nesse contexto, para se chegar à conclusão de que a
prova  cuja  produção  foi  requerida  pela  parte  seria  ou  não
indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se
proceder ao reexame do conjunto fático probatório dos autos,
providência  incompatível  com  a  via  estreita  do  recurso
especial,  a  teor  do  enunciado  da  Súmula  7  do  Superior
Tribunal de Justiça. 2. A orientação do Superior Tribunal de
Justiça  firmou-se  no  sentido  de  que o  fornecimento  de
crédito,  mediante  fraude  praticada  por  terceiro-falsário,
por  constituir  risco  inerente  à  atividade  econômica  das
instituições  financeiras,  não  elide  a  responsabilidade
destas  pelos  danos  daí  advindos.  3.  Ao  contrário  do
alegado  pelo  recorrente,  é  de  se  ressaltar  que,  em
hipóteses  como  a  dos  autos,  é  prescindível  a
comprovação do dano moral,  o qual  decorre do próprio
fato, operando-se   in re ipsa. Depreende-se que o fato por si
só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o
seu  bem-estar,  em  razão  da  inscrição  de  seu  nome  em
cadastro de inadimplentes,  de forma que o dano moral está
ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua
efetiva  demonstração.  4.  O  entendimento  pacificado  no
Superior  Tribunal  de  Justiça  é  de  que  o  valor  estabelecido
pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se
dos  padrões  de  razoabilidade,  o  que  não  se  evidencia  no
presente caso. Desse modo, não se mostra desproporcional a
fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação
moral,  decorrente  das  circunstâncias  específicas  do  caso
concreto,  motivo  pelo  qual  não  se  justifica  a  excepcional

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000337-64.2015.815.0391    4



intervenção  desta  Corte  no  presente  feito,  como  bem
consignado na decisão agravada. 5. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 274.448/SP, Rel. Ministro
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 02/05/2013,
DJe 11/06/2013).  [destaquei]

Ultrapassada a análise da configuração do ato ilícito,  tenho
que o  quantum indenizatório arbitrado na sentença  a quo,  está dentro dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez tendo sido fixada a
indenização  no  valor  de  R$  3.000,00,  em  face  de  uma  empresa  da
envergadura da ENERGISA.

Destarte,  inexiste  qualquer  retoque  a  ser  efetivado  na
sentença,  por  ter  o  Juízo  a  quo ponderado  as  circunstâncias  fáticas
apresentadas.

DISPOSITIVO

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo irretocável a sentença recorrida. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá
e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Ricardo Vital de Almeida
(relator),  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  José  Aurélio  da  Cruz,   a
Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.   Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator
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