
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
GABINETE DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001685-27.2012.815.0261 – Piancó
Relator               :Juiz Aluizio Bezerra Filho, convocado em substituição ao 
                              Des. José Ricardo Porto
Apelante            : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
Advogado          : Leonardo Giovanni Dias Arruda, OAB/PB 11.002
Apelada             : Geralda Bezerra da Silva
Advogado          : Lino José Nunes de Freitas, OAB/PB 6662

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO. COBRANÇA DE  DÍVIDA ADIMPLIDA. INCLUSÃO
INDEVIDA  DO  NOME  DA  AUTORA  NOS  CADASTROS
RESTRITIVOS  DE  CRÉDITO.   COMPROVAÇÃO  DA
SITUAÇÃO PREJUDICIAL.  DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. EXCLUSÃO DA
INDENIZAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
INOBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS DA  RAZOABILIDADE E
DA  PROPORCIONALIDADE.  ACATAMENTO.  REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA.   PRECEDENTES DESTA CORTE E
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

- Segundo o entendimento jurisprudencial, a inscrição indevida do nome
do consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si só, o
dano moral,  cuja  ocorrência  prescinde  de  comprovação,  uma vez  que
decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.

- O lançamento indevido na SERASA provoca naturalmente agravos à
honra do atingido e prejuízo à sua pessoa, de forma que é imputável a
indenização por danos morais daí decorrente. 

-  Na  fixação  do  dano  moral,  devem  ser  relevados  os  critérios
pedagógicos vislumbrados pelo legislador ao criar o instituto. 

 -  A  indenização  deverá  ser  fixada  de  forma  equitativa,  evitando-se
enriquecimento sem causa de uma parte, e em valor suficiente para outra,
a título de caráter punitivo.
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V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, PROVER, PARCIALMENTE, O RECURSO. 

RELATÓRIO

Geralda Bezerra da Silva, devidamente qualificada nos autos, moveu  “Ação  de
Indenização por Danos Morais”,  contra a  Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A,
igualmente identificada, alegando a suposta inclusão indevida do seu nome no cadastro de restrição
ao crédito,  ante  a ausência de pagamento da fatura de energia  elétrica,  objetivando,  ao final,  a
condenação  da  promovida  ao  ressarcimento   indenizatório  por  danos  morais,  em  valor  a  ser
arbitrado pelo Juízo.

Com o advento da sentença (fls. 50/54), o juízo a quo decidiu pela procedência do
pedido, condenando a demandada,  a título de ofensa psicológica, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais).

Às  fls.  56/65,  a  Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A  apelou,
alegando inicialmente que, a suposta dívida, objeto da inclusão no  SERASA, não fora quitada pelo
promovente, gerando, portanto, o direito da empresa cobrar o referido débito, através dos órgãos de
restrição ao crédito.

Defende ainda, em suma, a inexistência de qualquer comportamento ilícito capaz de
resultar em prejuízo  de ordem moral ao demandante, rechaçando, desta feita, a verba indenizatória
aplicada.

Ao  final,   requer  o  provimento  do  recurso,  no  sentido  de  que  seja  julgado
improcedente o pedido formulado na exordial,  ou,  caso haja entendimento  diverso nesta  Corte,
pugna pela minoração da verba ressarcitória.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 70/71.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu  que não seria o caso de
ofertar parecer,  em virtude da ausência de interesse público na demanda, conforme cota de fls.
80/81.

É o relatório.

VOTO

Em virtude  de  inadimplência  da  fatura  de  energia  elétrica,  a  referida  instituição
procedeu à inclusão do nome do promovente, ora apelado, no SPC e SERASA.

Prima facie, a título de melhor  esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem da
sentença  (fls.  50/54),  prolatada  pela  Juíza  de  primeiro  grau,  haja  vista  a  ilustre  magistrada  ter
abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:
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“Constitui fato incontroverso o álbum processual, a existência de uma
cobrança  feita  pela  empresa  ENERGISA  PARAÍBA  –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, no importe de R$ 104,72 (cento
e quatro reais e setenta e dois centavos), referente a fatura de energia
elétrica, com vencimento em 19/06/2012.
Incontroverso,  ainda,  o  pagamento  do  débito  reclamado  pelo
promovido,  consoante  o  comprovante  de  pagamento  amplexado  aos
fólios à f. 08, que se verificou em 07/07/2012.
Observa-se, assim, que houve a negativação, uma vez que a dívida já
havia  sido  quitada.  A  empresa  promovida,  agiu  assim,  em  total
desrespeito,  desprestígio  e  desapego ao  consumidor,  apesar  de  estar
efetivamente quitado o débito cobrado.
O  fato  constitui-se,  ao  meu  aquilatar,  grave.  A  promovida  por
negligência deixou de imprimir os cuidados necessários para cancelar
o débito junto ao seu sistema/órgãos competentes,  e assim liberar  a
autora de quaisquer ônus provenientes da fatura de energia elétrica,
com vencimento em 19/06/2012.
No trilho,  a negativação do nome da autora, nos órgãos de proteção
ao crédito, por uma dívida já quitada, em sua integralidade, espelha
abusividade e ilegalidade.
(…)
Assim, merece prosperar o pleito concernente ao dano moral, uma vez
que  a  promovida  agindo  como  agiu,  provocou  no  promovente  um
manifesto  constrangimento,  fonte  de  inevitável  indenização”.   Grifo
nosso.

No caso concreto, vislumbro que houve desconsideração com a pessoa da cliente,
face  o protesto indevido de título  adimplido,  conforme provas  carreadas  aos  autos  (fls.  08/09),
sugerindo a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil. 

Diante desta situação, entendo que é aplicável ao caso presente  o caput do art. 14 do
referido diploma consumerista, que dispõe o seguinte:

“Art.  14.  O fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua  fruição  e
riscos”. Grifo nosso.

O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de que, nos casos de indevida
inclusão em órgão de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, ou seja, não há necessidade de
prova de repercussão de seus efeitos, basta o ofendido provar que a inserção se procedeu de forma
irregular para gerar efeitos indenizatórios, o que restou comprovado na hipótese em comento.

Com efeito, vale registrar que, basta a simples inscrição ilegal para caracterizar o
abalo. 

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
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AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE  RECURSO  ESPECIAL.   INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  ÓRGÃO  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  PRESSUPOSTOS  DA  REPARAÇÃO
CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  DANO
PRESUMIDO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor das
Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia, não se conhece do
recurso especial quanto às questões sobre as quais a Corte de origem
não se pronunciou, porquanto não levantadas pela parte, faltando-lhes o
indispensável  requisito  do  prequestionamento.  2.  Segundo  o
entendimento  jurisprudencial  desta  Corte,  a  inscrição  indevida  do
nome consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si
só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de comprovação, uma vez
que decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 3. Nos termos da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 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$  10.000,00  (dez  mil
reais) a título de reparação moral em favor do ora agravado, em virtude
dos danos sofridos  pela inscrição indevida em órgão de proteção ao
crédito, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta
Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada. 4.
Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na
Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-
probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nº.
1192721/SP – MINISTRO RAUL ARAÚJO – QUARTA TURMA – JULG.
EM 07/12/2010).Grifo nosso.

Desse  modo,  não  restam  dúvidas  quanto  à  necessidade  de  reparação  pecuniária
correspondente ao constrangimento suportado pelo promovente.

As  decisões  deste  Egrégio  Tribunal  seguem o mesmo posicionamento,  conforme
observa-se abaixo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito  c/c  indenização  por  danos  morais.  Cobrança  de  débitos
inexistentes.  Inscrição  indevida  no  cadastro  de  restrição  de  crédito.
Procedência da ação. Primeira apelação. Danos morais. Insignificância
do  valor  fixado  diante  do  caráter  pedagógico  da  reprimenda.
Verificação em parte.  Majoração honorários  advocatícios.  Percentual
arbitrado  considerado  irrisório.  Ocorrência.  Provimento  parcial  do
apelo. Levando-se em consideração a atuação do advogado da apelante
e o tempo do processo,  deve ser  considerada justa  a  majoração dos
honorários  advocatícios  como  pleiteado.  Segunda  apelação.  Banco
fininvest. Desproporcionalidade da indenização fixada. Não verificada.
Ausência de dano moral  indenizável.  Inocorrência.  Desprovimento do
apelo.  Resta  configurado  o  dano  moral,  quando  demonstrado
objetivamente  a  inscrição  indevida  do  nome  da  consumidora  no
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cadastro de restrição de crédito, não necessitando de outros elementos
probantes. (TJPB; AC 200.2008.025867-2/001; Rel. Juiz Conv. Eduardo
José de Carvalho Soares; DJPB 11/06/2010; Pág. 6) Grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais
c/c pedido de antecipação de tutela para retirada de restrição cadastral.
Procedência  parcial.  Irresignação  do  banco.  Transações  bancárias
efetuadas  por  terceiros.  Falha  na  prestação  do  serviço.
Responsabilidade  objetiva.  Inteligência  do  art.  14  do  CDC.  Não
comprovação  de  culpa  exclusiva  do  consumidor.  Dano  moral
configurado.  Quantum indenizatório.  Observância  aos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade.  Manutenção.  Desprovimento.  O
fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da  existência  de
culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por
defeitos relativos à prestação dos serviços.  O lançamento indevido na
SERASA provoca naturalmente agravos à honra do atingido e prejuízo
à  sua  pessoa,  de  forma  que  é  imputável  a  indenização  por  danos
morais daí decorrentes. Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  sócio-econômico  dos
autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz
pelos  critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (STJ, 4ª t., Rel. Min.
Sálvio  de  Figueiredo,  RESP  135.202-0  -  SP,  j.  19.05.1998,  DJ
03.08.1998 pg 00244)”.  (TJPB; AC 001.2008.019115-6/001; Rel. Juiz
Conv. Miguel de Britto Lyra Filho;  DJPB 10/02/2011; Pág. 5).  Grifo
nosso.

  
Por  outro  lado,  entendo  que  a  quantia  arbitrada  não  se  mostra  adequada  (R$

8.000,00) em relação aos fatos e ao dano suportado pela parte autora, ora recorrida. Assim sendo, a
quantificação do dano moral deve ser minorado, haja vista que não está dentro dos parâmetros de
valores estabelecidos pela doutrina e jurisprudência diante da gravidade dos fatos que se apresentam
para julgamento.

O  abalo  psicológico  e  a  exposição  do  consumidor  são  critérios  que  devem  ser
considerados  na  fixação  do  valor  indenizatório.  Por  conta  disso,  o  montante  arbitrado  não  se
encontra em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o parâmetro equilibrado, sugerido pelo saudoso Juiz Carlos Alberto Bitar, ao dizer
que: 

“A indenização  por  danos  morais  deve  traduzir-se  em montante  que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não aceita o
comportamento  assumido,  ou  o  evento  lesivo  advindo”.  (cf.  Antônio
Jeová Santos. Dano Moral Indenizável. São Paulo: Lejus, 1997, p.59).

Assim, em razão dos danos morais sofridos, minoro a condenação para a importância
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
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Com  essas  considerações,  PROVEJO  PARCIALMENTE  O  RECURSO
APELATÓRIO,  para diminuir  o  quantum arbitrado, fixando em R$ 3.000,00 (três mil reais) o
valor devido a título de indenização pelos danos morais sofridos, modificando, outrossim, o termo
inicial da correção monetária, que deve incidir a partir do presente acórdão, mantendo o decisório
combatido nos demais termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/06 – R J/14
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