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ACÓRDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR.
INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO.  DÉBITO  REFERENTE  AO
INADIMPLEMENTO DE FATURA DE SERVIÇO
DE  TELEFONIA  MÓVEL.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO
REGULAR  DE  UM  DIREITO.  INEXISTÊNCIA.
CONTRATAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
PROVIMENTO DO APELO.  

1. Ante a falta de comprovação da existência de
legítimo  vínculo  negocial  entre  as  partes,  não
poderia  haver  sequer  cobrança  em  face  da
autora,  apelante,  quanto mais sua negativação
em serviço de amparo ao crédito. 

2. A indenização por dano moral deve ser fixada
mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo
com  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade,  observados  a  finalidade
compensatória,  a  extensão  do  dano
experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento  sem  causa,  nem  pode  ser
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ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em
conduta negligente.

VISTOS, relatados e discutidos, os autos acima.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
78. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela autora em face
da  sentença  que  julgou  improcedente  seu  pedido  de  inexistência  de
débito c/c dano moral contra a TIM CELULAR. O Magistrado entendeu
que agiu no exercício regular de seu direito a empresa promovida, no
momento  em  que  negativou  a  apelante  por  uma  fatura  por  ela  não
adimplida. 

Através  da  presente  apelação,  alega  a  autora  que  sua
negativação foi indevida, já que jamais contratou com a empresa. 

Entende que não há como exigir prova negativa de sua
parte, simplesmente porque não contratou com a TIM, esta que, por sua
vez,  deixou  de  juntar  provas  da  relação  negocial,  limitando-se,  tão
somente  em  juntar  telas  do  seu  sistema  interno,  produzidas
unilateralmente.

Ao final, diante da falta de prova de contratação entre as
partes, pugna a apelante pela reforma da sentença com a declaração de
inexistência da dívida que originou a restrição do seu nome junto aos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem assim à condenação
da apelada ao pagamento de uma indenização pelos danos morais que a
apelante alega ter suportado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 60-63). 

É o relatório. 

VOTO

Razão assiste à autora, ora apelante.

De  fato,  inexiste  nos  autos  prova  da  relação  contratual
entra as partes, ou melhor, de que teria a autora contratado a fomentada
linha celular com a empresa promovida, ora apelada.
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Se a empresa sustenta que contrato  houve,  deveria  ter
juntado aos autos o contrato, ou a prova de que a autora/apelante teria
contratado seus serviços, o que não foi feito.

A  inscrição  da  apelante  no  cadastro  dos  órgãos  de
restrição ao crédito é fato incontroverso, f. 13, negativação em referência
à inadimplência do Contrato GSM0200851587616, no valor de R$ 29,71
(vinte e nove reais e setenta e um centavos), débito em referência ao
serviço de telefonia móvel que ela alega jamais ter contratado. 

A  promovida,  ora  apelada,  não  juntou  quaisquer
documentos que demonstrem a legalidade da negativação, não obstante
o ônus fundado no art. 373, II1, do novo Código de Processo Civil, sequer
apresentou  cópia  do  instrumento  da  suposta  contratação  da  linha
telefônica, como forma de embasar a legitimidade do débito tido como
inadimplido. 

Limitou-se a colacionar telas de seu sistema interno com
as  informações  pessoais  da  apelada,  fls.  28-30,  que  em  nada
comprovam o vínculo negocial havido entre as partes, pelo que, ante a
falta de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu
direito, não há como legitimar as cobranças e a consequente negativação
do  nome da  autora,  devendo  a  ré/apelada  responder  pelos  prejuízos
causados à apelante. 

Na  esteira  da  jurisprudência  dos  Órgãos  Fracionários
deste  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 inscrição, ao passo que
a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento
ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa
composição e prevenção.

Nesse sentido:

 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  TÍTULO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO
AO  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
CELEBRAÇÃO  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.  DANOS
MORAIS. PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
EXISTENTE. MONTANTE  INDENIZATÓRIO.  INTUITO
PEDAGÓGICO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR
EXCESSIVO.  REDUÇÃO.  R$  5.000,00  (CINCO  MIL
REAIS). SUFICIENTE E EQUILIBRADO. PROVIMENTO
PARCIAL. A negativação creditícia, sem comprovação

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe: (…) II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.
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do legítimo vínculo negocial entre as partes, atesta a
ilicitude  da  conduta  perpetrada  pela  empresa.
Tratando-se  de  inscrição  indevida  de  devedor  em
cadastro de inadimplentes,  a exigência de prova do
dano  moral  se  satisfaz  com  a  demonstração  do
próprio  fato  da  inscrição.  (TJPB;  APL  0012393-
18.2009.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível;
Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
14/07/2015; Pág. 10). (destaquei).

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO
REFERENTE AO INADIMPLEMENTO DE FATURA DE
SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.  CONTRATAÇÃO
NÃO  DEMONSTRADA.  PROCEDÊNCIA DO  PEDIDO.
APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ. SUPOSTO EXERCÍCIO
REGULAR  DO  DIREITO  DE  CREDOR.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  DÉBITO,
TAMPOUCO  DE  LEGÍTIMO  VÍNCULO  NEGOCIAL
ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER
DE  INDENIZAR.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
PROVAS DOS DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE
IPSA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO  EM
CONSONÂNCIA  COM  OS  PRECEDENTES  DOS
ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  1.  Ante  a  falta  de  comprovação  da
existência  de  legítimo  vínculo  negocial  entre  as
Partes  ou  de  qualquer  outro  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito  do Promovente,
não há como legitimar as cobranças e a consequente
negativação  de  seu  nome  por  tais  dívidas.  2.  "A
indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante
prudente arbítrio  do juiz,  de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória,  a
extensão do dano experimentado, bem como o grau de
culpa.  Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto
de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta  negligente"
(TJPB;  AC  0009002-89.2008.815.0011;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00023441420138152003, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. Em 02-08-2016).  (destaquei). 

DIREITO  CIVIL  E  DO  CONSUMIDOR.  Devolução  de
cheques.  Inexistência  de  relação  jurídica.  Inscrição
indevida  em  cadastro  restritivo  de  crédito.
Responsabilidade civil. Ônus da prova do réu. Dano
moral comprovado.  Redução do quantum indenizatório.
Impossibilidade.  Indenização  fixada  dentro  dos
parâmetros  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.
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Manutenção da sentença. Desprovimento do apelo. Cabe
ao réu desconstituir  o  direito  do autor.  Não o  fazendo,
viola a regra contida no art. 333, I do CPC, que dispõe
sobre o ônus da prova. A responsabilidade civil e o dever
de  indenizar  surgem  com  a  comprovação  da  conduta
ilícita, caracterizando-se o dano moral. A indenização por
dano  moral  deve  atender  ao  caráter  compensatório  e
punitivo, observando-se, também, a condição econômica
das partes. Preenchidos estes requisitos, não deve haver
a  minoração  do  valor,  pois  a  fixação  do  quantum
indenizatório atendeu aos requisitos da proporcionalidade
e  da  razoabilidade.  ACORDA o  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  da  Paraíba,  por  sua  lª  Câmara  Cível,  em
desprover o recurso, nos termos do voto do Relator, em
harmonia com o parecer ministerial, unânime. (Tribunal de
Justiça  da  PB-  Data  da  publicação:  18/06/2013
APELAÇÃO CÍVEL N° 001.2010.023036-4/001 - Relator:
Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  convocado  em
substituição ao Des. José Di Lorenzo Serpa). (destaquei). 

De modo que, a negativação foi  indevida, simplesmente
porque sem haver  a  empresa apelada comprovado relação contratual
alguma com a autora/apelante.  E,  por conta disso,  a empresa jamais
poderia ter procedido com a negativação.

Quanto ao abalo psicológico, este se dá in re ipsa, sendo,
pois, consequência direta do próprio ato lesivo e derivado da gravidade
do ilícito em si. Com a demonstração da conduta negligente da empresa
ré, resta comprovado o dano moral, porque este está inserido no próprio
fato danoso.

A esse respeito, já decidiu esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.  DANOS MORAIS.  CADASTRO DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.  NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  BANCÁRIO.
FRAUDE  BANCÁRIA.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
MONTANTE  APLICADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
MELHOR  JURISPRUDÊNCIA  E  PRINCÍPIOS  DE
DIREITO  APLICÁVEIS.  FUNÇÃO  PEDAGÓGICA  DO
DANO MORAL E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
E  PROPORCIONAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. A negativação indevida
do nome do apelado no cadastro de maus pagadores
gera dano moral in re ipsa, segundo entendimento do
colendo  STJ. Apesar  de  não  existir  um  sistema  de
tarifação dos valores das indenizações por danos morais,
nossa jurisprudência pátria vem decidindo no sentido de
que  o  montante  indenizatório  deve  obedecer  as
peculiaridades do caso concreto, equilibrando-se, de um
lado, em promover o caráter pedagógico da medida e, de
outro  lado,  evitar  o  enriquecimento  sem  causa.
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Manutenção  da  sentença  e  desprovimento  do  apelo.
(TJPB; AC 0010606-17.2010.815.0011; Primeira Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Juíza  Conv.  Vanda  Elizabeth
Marinho  Barbosa;  DJPB  30/05/2014;  Pág.  16).
(destaquei) 

DIREITO  CIVIL.  DANOS  MORAIS.  CADASTRO  DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE APLICADO EM
DISSONÂNCIA  COM  A  RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 DO STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA Nº 362 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  REDUÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO. A negativação indevida do nome do
apelado no cadastro de maus pagadores gera dano
moral  in re ipsa,  segundo entendimento do colendo
STJ. A jurisprudência  deste  egrégio  tribunal  de  justiça
consolidou-se no sentido de que, no caso de negativação
indevida nos órgãos de restrição ao crédito, o montante
indenizatório  deve  ficar  no  patamar  de  R$  7.000,00.
Segundo  as  Súmulas  nºs  54  e  362  do  STJ,  os  juros
moratórios devem ser fixados a partir do evento danoso e
a correção monetária incide a partir do arbitramento do
valor  indenizatório.  (TJPB;  AC  001.2007.029779-9/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.
Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB  08/07/2013;  Pág.  8).
(destaquei)

Lado  outro,  é  de  ser  atentado  para  a  finalidade
pedagógica da indenização por dano moral, que tem o fito de impedir a
reiteração  de  prática  de  ato  socialmente  detestável  e  conceder  uma
simbólica compensação pelo desconforto e aflição sofridos pela parte.

O Colendo STJ, no REsp nº 238.173, cuja relatoria coube
ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados
e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o
arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às
peculiaridades do caso concreto”.

A esse respeito, necessário consignar que a indenização
por dano moral  deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de
acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  a  finalidade
compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de
culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir  a reincidência em
conduta negligente. 

Ou  seja,  referida  indenização  deve  ser  bastante  para
compensar  a  dor  do  lesado  e  constituir  um exemplo  didático  para  a
sociedade  de  que  o  direito  repugna  a  conduta  violadora,  porque  é
incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ao
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mesmo tempo,  objetiva sancionar  o  causador  do dano,  inibindo-o em
relação a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de
desestímulo. 

Reforçando tal inteligência, o Colendo STJ proclama: 

DANO  MORAL.  REPARAÇÃO.  CRITÉRIOS  PARA
FIXAÇÃO DO VALOR. CONDENAÇÃO ANTERIOR, EM
QUANTIA  MENOR.  Na  fixação  do  valor  da
condenação por dano moral, deve o julgador atender
a  certos  critérios,  tais  como  nível  cultural  do
causador  do  dano;  condição  sócio-econômica  do
ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau
da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do
dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do
fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a
reparação deve ter fim também pedagógico, de modo
a desestimular a prática de outros ilícitos similares,
sem  que  sirva,  entretanto,  a  condenação  de
contributo  a  enriquecimentos  injustificáveis.
(...)Recurso conhecido e, por maioria, provido (REsp
355.392,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  Rel.  p/  Acórdão
Min.  Castro  Filho,  3ª  T,  DJ  17.06.2002,  p.  258).
(destaquei)

“[...] 3. É assente que o quantum indenizatório devido
a  título  de  danos  morais  deve  assegurar  a  justa
reparação  do  prejuízo  sem  proporcionar
enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade  econômica  do  réu.  4.  A
jurisprudência  desta  Corte  Superior  tem  se
posicionado no sentido  de que este  quantum deve
ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição
do  danos  seja  proporcional  à  ofensa,  calcada  nos
critérios da exemplariedade e da solidariedade. 5. Em
sede  de  dano  imaterial,  impõe-se  destacar  que  a
indenização não visa reparar  a  dor,  a  tristeza ou a
humilhação  sofridas  pela  vítima,  haja  vista  serem
valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe
um valor compensatório, com o intuito de suavizar o
respectivo  dano.  [...]”  (REsp  716.947/RS,  Rel.  Min.
Luiz Fux, T1, DJ 28.04.2006). (destaquei)

Nesse diapasão, o magistrado deve agir de modo bastante
consentâneo no momento de fixar a indenização, pois não pode provocar
o enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, contudo,
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paralelamente, não pode deixar de incutir no valor condenatório caráter
pedagógico,  visando  desestimular  o  agente  do  ato  ilícito  quanto  a
reiteração de tal prática.

In  casu,  não comprovada a contratação entre as  partes
necessária para legitimar o débito que ensejou a negativação do nome
da  apelante  nos  cadastros  de  inadimplentes,  entendo  que  o  valor
indenizatório  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  é  suficiente  à
reparação do dano experimentado pela apelante,  posto que dentro
dos  parâmetros  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  bem  como
observando o viés preventivo e pedagógico do dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para
declarar  inexistente  a  dívida  que originou a  negativação do  nome da
apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a
TIM  Celular  S/A  ao  pagamento  de  indenização  na  quantia  de  R$
5.000,00,  a título de danos morais,  corrigidos monetariamente a partir
dessa decisão,  acrescentados de juros moratórios a contar da data do
evento  danoso.  Ato  contínuo,  com base  no  art.  85,  §  2º,  do  NCPC,
condeno  a  ré/apelada  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

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

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002118-79.2015.815.0211 8


