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AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  COM  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. NEGATIVAÇÃO FRENTE A ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  INDEVIDA.  AUSENTE
PROVA  DO  INADIMPLEMENTO.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 A inscrição indevida em cadastros restritivos
de crédito constitui ilícito que gera dano moral  in re
ipsa  que dispensa prova da lesão.  Reconhecida a
inexistência  da  dívida,  impõe-se  reparação  por
inscrição negativa indevida. 

 “Quantum” da condenação por danos morais
deve ser  mantido,  por se achar  condizente com a
intensidade das lesões sofridas e com a equação:
função pedagógica x enriquecimento injustificado, à
luz,  ainda,  dos parâmetros desta  Corte,  em casos
análogos. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.233.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela Oi Móvel S.A,



Agravo Interno nº 0123928-44.2012.815.0011

desafiando  a  Decisão  Monocrática  de fls.215/217,  que  negou  provimento  a

Apelação pela Agravante interposta, mantendo a Sentença quanto a existência

do dano moral indenizável.

No Agravo Interno, o Promovente insurge-se contra a Decisão

Monocrática,  reiterando  a  inexistência  de  agir  ilícito  e  a  impossibilidade  da

condenação  pelos  danos  morais,  sob  o  fundamento  da  comprovação  da

inadimplência da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Não merece provimento a inconformidade da parte Agravante.

Compulsando os autos, tenho que a Decisão combatida deve

ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte Agravante não trouxe

nenhum argumento capaz de ensejar a reforma do juízo monocrático. Além

disso,  a  Decisão  está  em  harmonia  com  a  jurisprudência  dominante  do

Superior Tribunal de Justiça e com as decisões proferidas por esta Corte de

Justiça.

 

Com efeito, a Agravante reitera a possibilidade de negativação

da parte autora frente aos órgão de proteção ao crédito, sob o fundamento de

que a fatura do mês de agosto de 2011, no valor R$ 90,40 (noventa reais e

quarenta  centavos)  encontrava-se  no  momento  da  restrição  pendente  de

pagamento. 

Contudo,  tenho  que  a  alegação  não  merece  prosperar,  na

medida em que nas faturas de prestação de serviço telefônico juntadas pela

parte Autora às fls. 30/48 – subsequentes à suposta dívida discutida – não há

nenhum débito pendente ou em atraso. 

Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação ou sequer

alegação  de  que  o  serviço  de  telefonia  tenha  sido  suspenso  por  falta  de
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pagamento,  e  tratando-se  de  uma  empresa  de  prestação  de  serviços

telefônicos,  via  de regra,  a falta  de pagamento enseja a suspensão ou até

mesmo o cancelamento do serviço.

Logo, se houve problemas no processamento desse débito ou

inobservância pela Agravante do pagamento realizado, não pode a parte Autora

ser punida, devendo aquela, se for o caso, voltar-se contra o responsável.

Assim, mostra-se como indevida a inscrição da parte autora em

cadastros restritivos de crédito, o que constitui ilícito que gera dano moral in re

ipsa que dispensa prova da lesão. 

No  caso  dos  autos,  reconhecida  a  inexistência  da  dívida,  a

inscrição  do  nome  da  parte  autora,  ora  Agravada,  em  consequência,  é

indevida, impondo-se a manutenção da decisão que determinou o dever de

indenizar.

Quanto a esta matéria:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ILEGALIDADE  DA
INSCRIÇÃO  EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  SÚMULA N.
83/STJ.REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE
NA  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.REEXAME  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO
MANTIDA.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral
sofrido em virtude de indevida negativação do nome se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Incidência
da Súmula n. 83/STJ.
2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título
de  indenização  por  danos  morais  esbarra  na  vedação
prevista  na  Súmula  n.  7/STJ.  Apenas  em  hipóteses
excepcionais,  quando  manifestamente  irrisória  ou
exorbitante a quantia fixada, é possível sua revisão por
esta Corte, situação não verificada no caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,  QUARTA TURMA,  julgado  em  18/09/2014,
DJe 25/09/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  CONTRA  A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE
CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DO
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DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANOS  MORAIS.
COMPROVAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO
QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE
O  VALOR  SE  APRESENTAR  IRRISÓRIO  OU
EXORBITANTE.  PRECEDENTES.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.(...)
2. O dano moral decorrente da negativação indevida do
nome do devedor  em cadastros de maus pagadores é
sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária,
portanto, a prova do prejuízo.
Precedentes.
3. 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 caso em tela,
de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no  AREsp  518.538/MS,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  24/06/2014,  DJe
04/08/2014)

Isto  posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo

integralmente a Decisão Monocrática guerreada e o ônus da sucumbência.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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