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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004856-63.2012.815.0011
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1º APELANTE: Tarcizo Costa Figueiredo
ADVOGADO: Thélio Farias
2ª APELANTE: TIM Celular S/A
ADVOGADA: Christianne Gomes da Rocha
APELADOS: Os mesmos
 

APELAÇÕES  CÍVEIS.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. PAGAMENTO DE DÍVIDA.
COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
JUNTO  AOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  MESMO
APÓS O PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DA EMPRESA DE AUSÊNCIA
DE CULPA OU DOLO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA FIXADA
EM  PRIMEIRO  GRAU.  IMPOSSIBILIDADE.  APELAÇÃO  DO
AUTOR  REQUERENDO  A  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
INDENIZATÓRIA,  QUE  SE  MOSTRA  INCOMPATÍVEL  COM  A
EXTENSÃO  DO  DANO  MORAL  SOFRIDO.  NECESSIDADE  DE
AJUSTE  PARA  UM  VALOR  CORRELATO  AO  DANO.
PROVIMENTO  DA  PRIMEIRA  APELAÇÃO  (AUTOR)  E
DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO (RÉ).

-  Existindo  ato  ilícito,  dano  e  o  nexo  de  causalidade  entre
ambos, está configurada a responsabilidade civil, motivo pelo
qual o ofendido faz jus à indenização por danos morais, nos
termos dos  artigos  186 e 927,  ambos do  Código  Civil,  e  do
artigo 5º, incs. V e X, da Constituição Federal.

- É mister aumentar-se a verba indenizatória fixada em primeiro
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grau quando ela  não se mostra  consentânea ao dano moral
sofrido, aplicando-se ao caso os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.  Essa  majoração  tem  cunho
predominantemente pedagógico.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, dar
provimento  à  primeira  apelação  (autor)  e  negar  provimento  à
segunda.

Trata-se de apelações cíveis  interpostas por TARCIZO COSTA
FIGUEIREDO e por TIM CELULAR S/A, atacando sentença (f. 101/106) do
Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que,
nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente o
pedido exordial, condenando a empresa demandada ao pagamento de R$
3.500,00, a título de danos morais, bem como à verba sucumbencial na
base de 20% sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante (TARCIZO COSTA FIGUEIREDO), autor da
demanda, asseverou que a culpa foi exclusiva da empresa demandada,
requerendo, por fim, a majoração da verba indenizatória, pois considera
que o valor (R$ 3.500,00) fixado pelo Juiz de base é ínfimo (f. 108/119).

A segunda apelante (TIM CELULAR S/A), apesar de reconhecer
que após o pagamento das faturas inerentes aos serviços de telefonia
prestados  ao  autor,  o  nome  deste  ainda  permaneceu  junto  ao
SPC/SERASA por culpa da empresa responsável pelo repasse do dinheiro,
que não lhe entregou os valores em tempo hábil, pede o afastamento da
sua responsabilidade civil, por não ter tido qualquer culpa no evento. Caso
não seja acolhida essa tese, pediu a minoração da verba indenizatória
fixada em primeiro grau (f. 128/142).

Contrarrazões  pelo  autor  (f.  158/167)  e  pela  promovida  (f.
183/188).

Parecer da Procuradoria de Justiça sem opinar sobre o mérito
dos recursos (f. 201/204).
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É o relatório.

           VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
           Relator

Os autos tratam de ação indenizatória por dano moral em que o
autor alega que possuía, junto à TIM Celular S/A, linhas telefônicas e, em
razão de dificuldades financeiras, ficou em débito com a referida empresa,
o que acarretou o lançamento do seu nome no SPC/SERASA.

Sustentou que, após empreender esforços, conseguiu obter o
valor  cobrado -  R$ 1.823,55 - quitando o débito  existente.  Contudo,
mesmo após o pagamento da dívida, seu nome permaneceu junto aos
órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Ao julgar a lide, o Juiz singular acolheu a pretensão autoral,
condenando a empresa ré/apelante ao pagamento de verba indenizatória
no importe de R$ 3.500,00.

Feitas tais considerações, passemos à análise de ambos
os recursos, de forma una.

É incontroverso entre as partes que, de fato, o nome do autor
permaneceu junto ao SPC/SERASA após o pagamento da dívida cobrada,
bastando, para tanto, a leitura dos documentos de f. 21/22, mesmo com o
recibo de pagamento de f. 24.

Mas a TIM Celular S/A asseverou que tal fato ocorreu não por
sua  culpa,  mas  da  empresa  responsável  pelo  repasse  do  dinheiro  em
tempo  hábil,  não  sabendo  aquela  que  o  débito  havia  sido  pago,
exercendo, portanto, um direito que lhe assiste, na forma do art. 188,
inciso I, do Código Civil.

A empresa ré não tem razão.

Ora, ao contestar, em momento nenhum a empresa TIM Celular
conseguiu  demonstrar  que  não  recebera  o  valor  pago  pelo  postulante
relativo ao débito existente, por culpa do órgão pagador, o que implica
dizer que deixou de provar os fatos constitutivos do seu direito, na forma
do art. 333, inciso II, do CPC. Portanto, dizer e não provar é o mesmo que
não dizer.
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O que se extrai do processo é que, mesmo após o pagamento
do débito (23/02/2012),  o nome do autor continuou negativado no
SPC/SERASA  (f.  26/28),  causando-lhe  prejuízos,  já  que  não  poderia
fazer qualquer outra relação comercial ante a negativação do seu nome.

Conforme dito alhures, o pagamento foi efetuado (f. 24), mas,
mesmo assim, o nome do demandante permaneceu negativado.

Segundo Minozzi, um dos doutrinadores italianos que mais
defende a ressarcibilidade, dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a
vergonha, a aflição física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado".1 

Os pressupostos da obrigação de indenizar, no dizer de Antônio
Lindembergh C. Montenegro, são: 

a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o
risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de
causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses
requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do
qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de
devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.2

Eis o que diz Carlos Roberto Gonçalves acerca da culpa: 

Agir com culpa significa atuar o agente em termos de,
pessoalmente, merecer censura ou reprovação do direito. E o agente
só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta,
quando, em face das circunstâncias concretas da situação, caiba
afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo.3  

A indenização por danos morais é assegurada no art. 5º, incs. V
e X, de nossa Constituição da República, bem como no art. 186 c/c o art.
927, ambos do Código Civil, desde que preenchidos os requisitos legais
para tanto, o que é o caso dos autos.

O art. 186 do Código Civil dispõe que “aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.”

O art. 5º, inc. X, da Constituição Federal determina que:

1 In Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3ª edição, p. 41.

2 In Ressarcimento de Dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13.
3 In Responsabilidade Civil, Saraiva, 6ª ed., p. 344-345.
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[…]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.

O art. 927 do Código Civil preceitua que “aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No âmbito da doutrina, a professora Maria Helena Diniz, ao
tratar da indenização por danos morais, ensina o seguinte:

A reparação pecuniária  do dano moral  é um misto de pena e  de
satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: a) penal,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de
seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem
jurídico  da  pessoa  –  integridade  física,  moral  e  intelectual,  não
poderá  ser  violado  impunemente,  subtraindo-se  o  seu  ofensor  às
consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b)satisfatória
ou compensatória, pois como dano moral constitui um menoscabo a
interesses  jurídicos  extrapatrimoniais,  provocando  sentimentos  que
não  têm  preço,  a  reparação  pecuniária  visa  proporcionar  ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada.4

Por isso, é necessário que as condições de ambas as partes
sejam observadas.

Ainda a respeito do tema, o mestre Caio Mário da Silva Pereira
preleciona o seguinte:

Para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo
da responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um "bem
jurídico",  embora  Aguiar  Dias  se  insurja  contra  a  utilização  do
vocábulo "bem", por lhe parecer demasiado fluido e impreciso. Não
me parece, todavia,  inadequado, uma vez que nesta referência se
contém toda lesão à integridade física ou moral da pessoa; as coisas
corpóreas ou incorpóreas,  que são objeto de relações jurídicas;  o
direito de propriedade como os direitos de crédito;  a própria vida
como a honorabilidade e o bom conceito de que alguém desfruta na
sociedade.5

4 In Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 98.

5 In Responsabilidade Civil, n. 44. 
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No presente caso, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade
entre ambos, pressupostos para a concretização do dano moral, existiram,
o que inviabiliza o acolhimento das razões da contestação e do apelo da
empresa TIM Celular S/A.

No  que  concerne  ao  pedido  de  minoração  da  verba
indenizatória pela empresa TIM Celular S/A, não prospera, pois o valor
fixado em primeiro grau, a meu ver, não é razoável para reparar o dano
sofrido  pelo  autor,  devendo,  assim,  ser  majorado,  adequando-se  aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando impedir que casos
de  igual  jaez  se  repitam  com  outros  consumidores,  considerando-se,
ainda,  a  empresa  ré/apelante  ser  de  grande  porte,  dando-se,  por
conseguinte, provimento ao recurso do autor, para aumentar-se a verba
indenizatória.

Nessa  linha  de  raciocínio,  trago  à  colação  os  seguintes
precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SPC APÓS O
PAGAMENTO  DO  DÉBITO  –  DANO  MORAL  -  QUANTUM.  A
manutenção indevida de inscrição em cadastros de proteção
ao  crédito  enseja,  por  si  só,  dano  moral  passível  de
indenização,  uma  vez  que  retarda  o  direito  da  parte  em
recuperar  bom  nome.  O  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil
reais) fixado para indenização por danos morais, em caso de
manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito, por
considerável  período,  sendo  o  registro  promovido  por
empresa de elevado porte, não pode ser reduzido, porque é
módico e necessário para que a pessoa lesada obtenha uma
satisfação  diante  da  situação  constrangedora  em  que  se
enquadrou e o agente.6 

DANO MORAL. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PAGAMENTO.  MANUTENÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  BAIXA.  CREDOR.
CONFIGURAÇÃO  DO  DANO.  FIXAÇÃO  DO  VALOR  DO  DANO.
CARÁTER  PEDAGÓGICO  DA  CONDENAÇÃO.  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.  O pagamento do valor em retardo
faz desaparecer o amparo jurídico material da inscrição em
cadastro de proteção ao crédito, tornando a sua manutenção
ilícita. O credor tem a obrigação de baixar a inscrição e não o
devedor,  pois  fora  no  interesse  daquele  que  esta  foi
promovida.  A  fixação  do  dano  deve  ser  feita  em  medida
capaz  de  incutir  ao  agente  do  ato  ilícito  lição  de  cunho

6 Apelação  Cível  1.00002.13.002308-4/001.  Relator: Des.  José  Augusto  Lourenço  dos  Santos.  Data  do
Julgamento: 27/01/2016. Data da Publicação: 04/02/2016-TJ/MG.
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pedagógico,  mas sem propiciar  o enriquecimento ilícito da
vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso.7 

APELAÇÃO -  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - DÉBITO QUITADO PELO DEVEDOR - RETIRADA DO NOME
DOS  CADASTROS  RESTRITIVOS  DE  CRÉDITO  -  POSTERIOR  AO
PAGAMENTO  -  MANUTENÇÃO  INDEVIDA  -  DANO  MORAL
CONFIGURADO. Comprovado o pagamento, revela-se indevido
ter  mantido  a  negativação  perpetrada,  resta  inconteste  o
dever  de  indenizar.  Em  casos  desta  natureza,  consoante
jurisprudência  firmada no Superior  Tribunal  de  Justiça,  "o
dano  moral  decorre  do  próprio  ato  lesivo  de  inscrição
indevida  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pelo autor,  que se permite,  na hipótese,
facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento".

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  INDEVIDA MANUTENÇÃO DE
ALISTAMENTO EM CADASTRO NEGATIVADOR DE CRÉDITO APÓS O
PAGAMENTO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. DANO MORAL POSITIVADO.
RECURSO PROVIDO.  A manutenção  indevida  de  alistamento,
ainda que legítima, em cadastro de negativação creditícia,
por  vários  meses  após  o  pagamento  da  dívida  originária,
tipifica  ilícito  gerador  de  dano  moral  indenizável,  cujo
quantum deve  assentar-se em critérios  de  razoabilidade  e
proporcionalidade,  subsumindo-se  em  valor  que,  a  um  só
tempo, não sirva de lucro à vítima, nem tampouco desfalque
o patrimônio do lesante.8 

Diante do exposto, sem mais delongas, nego provimento ao
apelo da TIM Celular S/A,  ao tempo em que  dou provimento ao
apelo do autor,  majorando  a  verba  indenizatória  para  R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora

7  TJMG - AC 1.0647.14.005100-2/001, Rel. Des. Alberto Henrique, Julgamento: 08/10/2015.
8 TJSC - AC 2009.074466-6, Rel. Des. João Henrique Blasi, Julgamento: 06/04/2010.
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MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo  Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 15
de março de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator
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