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PROCESSUAL CIVIL – Apelações Cíveis
–  Telefonia  –  Inscrição  do  nome  do
consumidor em cadastro de inadimplentes
–  Dano  moral  –  Procedência  –  Primeira
irresignação –  Defesa de exercício regular
de  direito –  Ausência  de  comprovação  –
Suposto  débito  constituído  após  quitação
de dívida – Ato abusivo e ilegal – Inscrição
indevida em cadastro restritivo – “Quantum”
indenizatório – Matéria comum a ambos os
apelos – Fixação de forma proporcional  e
razoável  –  Manutenção  –  Desprovimento
dos recursos.

-  A  inscrição  no  cadastro  restritivo  de
crédito  de  cliente  se  configura  ilegal  e
abusiva  quando  realizada  por  suposto
débito  constituído  antes de  quitação  de
pendências,  quando  a  empresa  credora
realiza proposta para regularizar a situação
e  não  inclui  o  suposto  valor  “em aberto”,
posteriormente inserido  em  cadastro  de
inadimplente.

-  A inscrição do nome de consumidor em
órgão restritivo de crédito sem a existência
da dívida é ilegal, acarretando condenação
em dano moral.
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- A indenização por danos morais deve ser
suficiente à reparação dos danos, cabendo
à  instância  revisora  manter  o  valor  em
comento quando verificar que ela foi fixada
de forma comedida,  vez que estabelecida
com  prudência,  tendo  por  objetivo  a
reparação  de  forma  sensata  dos  danos
causados pelo ofensor, a fim de que não se
converta  em  fonte  de  enriquecimento
indevido. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento aos apelos interpostos, nos termos do voto do
Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  apelações cíveis,  a  primeira
interposta pela Oi Móvel  S/A (fls.  157/173),  e a segunda,  de forma adesiva
(fls.  183/187), por Ricardo Anízio Ferreira de Sá, ambas contra a sentença
(fls.  153/154-v)  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,
Comarca  da Capital,  que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  “ação
ordinária  de  indenização  por  reparação  de  danos  morais”,  proposta  pelo
segundo contra a primeira recorrente.

Na  sentença  proferida,  a Magistrada de
primeiro  grau  determinou  o  cancelamento  da  inscrição  do  autor  junto  ao
Serviço de Proteção ao Crédito; bem como condenou a empresa de telefonia
a pagar ao promovente o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização  por  danos  morais,  com  a  fixação  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais  a  base  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  total  da
condenação.

Irresignada,  a Oi  Móvel  S/A  recorre  da
decisão,  alegando,  em síntese, que o pagamento efetuado pelo autor não é
aquele  correspondente  à  inscrição de  seu nome em cadastro  restritivo  de
crédito, havendo distinção de dados entre os débitos. 

Registra a legitimidade da cobrança,  tendo
agido  com regularidade  no  caso,  pautando  seus  atos  sempre  na  justeza,
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probidade,  legalidade e boa-fé.

Disserta sobre a possibilidade de inclusão
do nome dos usuários inadimplentes em cadastros restritivo de crédito e a
impossibilidade de enriquecimento ilícito da parte.

Defende,  ao final, o  excesso do “quantum”
indenizatório, que, atualizado, resulta em R$ 6.012,00 (seis mil e doze reais),
ferindo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 

Requer o provimento o recurso apelatório.

Por  sua vez,  Ricardo Anízio  Ferreira de
Sá,  igualmente irresignado,  sustenta, em recurso adesivo,  a modicidade do
importe fixado a título de indenização, não se aproximando, “nem de perto”,
daqueles valores arbitrados decisões judiciais recentes, ou mesmo do que o
Superior Tribunal de Justiça julgou ser razoável.

Com isso,  pugna,  ao  final,  para  que  este
Tribunal  fixe  o  “quantum”  indenizatório  em R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),
dando-se provimento ao apelo.

Contrarrazões  às  fls.  178/182 e  194/204,
respectivamente.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 219, opinando pelo prosseguimento da tramitação do recurso,
sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  dos recursos,  eis  que presentes
todos os requisitos de admissibilidade.

Subtrai-se da análise cuidadosa dos autos
que  o  autor,  segundo  recorrente,  realizou  um  pagamento  de  um  débito
pendente  perante  a  empresa de  telefonia  em  14/03/2012,  conforme oferta
proposta pela empresa, para fim de regularizar a sua situação.

A  fatura  referente  à proposta  tinha
vencimento  para  17/03/2012,  e  se  relacionava  à fatura  atrasada,  com
vencimento em 28/11/2011.
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Na tese de defesa, a empresa de telefonia
sustentou  que  a  cobrança  que  ensejou  a  negativação  não  era  aquela
referente  ao  pagamento  realizado,  mas  sim, outra,  com  vencimento  em
dezembro de 2011. 

Aduz  a  empresa  que  inexiste
correspondência, inclusive,  quanto ao número do contrato, tornando-se claro
que a empresa não realizou a inclusão de débito indevido, mas sim daquele
que se encontrava, de fato, em atraso.

Ao folhear os presentes autos, observa-se
que o caso foi decidido de forma escorreita, com fundamentos bem-lançados
pela Magistrada “a quo”.

A  primeira  apelante,  por  sua  vez,  não
anexou  aos  autos  documentos que  favorecessem a  sua  tese  de  execício
regular do direito, inexistindo qualquer prova que justificasse a   inscrição  
de  débito  “  em  aberto”  a  ntes     d  a  emissão  de  fatura    para  quitação  de  
dívida  .  

Ora,  se o  autor  se  encontrava  em atraso
com fatura de dezembro de 2011, tal débito deveria constar na proposta de
regularização de dívida ofertada para  março de 2012,  como foi feito “para
regularizar a situação” (“sic”).

Ademais,  se  há  outro  contrato  com  a
empresa em nome do autor, caberia a demandada apresentar elementos a
justificar  o  mencionado vínculo,  com  a  existência  de  outras  obrigações
mensais, o que não foi feito nos autos.

A inscrição no cadastro restritivo de crédito
de cliente se configurou ilegal e abusiva, a ensejar o dano moral ao recorrido,
pois realizada  em razão de suposto débito constituído  antes da quitação de
pendências entre os litigantes.

A propósito, confira-se da jurisprudência, “in
verbis”:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DO VALOR
MÍNIMO  DA  FATURA  DO  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
REGULARIZAÇÃO  DA  DÍVIDA.  DEFEITO  NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  FALTA DE DILIGENCIA
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DA  EMPRESA.  DANOS  MORAIS.  PRESUNÇÃO.
OBRIGAÇÃO  DE  INDENIZAR  EXISTENTE.
MONTANTE. MANUTENÇÃO.
I -  É ilícita a manutenção do nome do consumidor no
cadastro restritivo de crédito,  após a comprovação da
regularização do pagamento da dívida.
II  -  Ao  proceder  ao  pagamento  do  valor  mínimo  das
faturas do cartão de crédito, o consumidor regulariza a
situação da dívida pretérita  não adimplida,  pois  ela e
seus  respectivos  encargos  estão incluídos  no  montante
final  devido da fatura que recebeu a quitação,  mesmo
que do valor mínimo.
III  -  Tratando-se  de  inscrição  ou  manutenção  da
inscrição  indevida  de  devedor  em  cadastro  de
inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se
satisfaz com a demonstração do próprio fato.
IV  -  Consoante  entendimento  uníssono  da
jurisprudência pátria, 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.” (TJMG  -  Apelação
Cível  1.0433.11.013811-5/002, Relator(a):  Des.(a)  Leite
Praça  ,  17ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
03/04/2014, publicação da súmula em 15/04/2014). 

Desse modo, observa-se que o fato revela
dano na esfera moral. 

Segundo dispõe o art. 186, do Código Civil
de  2002,  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  artigo  5º,  inciso  X,  da  Constituição  da
República de 1988 definiu a proteção da honra das pessoas e a garantia da
indenização  por  danos  morais  como  direito  fundamental,  dispondo:  "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." 

Ademais, a pessoa jurídica pode ser vítima
de dano moral (honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade
e  bom nome no meio  social  e  no  mercado em que atua,  nos  termos  da
Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça1. 

1 “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
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Portanto,  ficou  caracterizada  a  ocorrência
de dano moral, com a configuração dos requisitos necessário, quais sejam, o
ato ilícito, o dano, que nestes casos é implícito ao ato de macular o nome
indevidamente e restringir o crédito, e o nexo causal entre o ato e o dano. 

Neste norte é o entendimento do STJ: 

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.
REGISTRO  NO  CADASTRO  DE  DEVEDORES  DO
SERASA.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  REGISTROS.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A existência de registros de outros débitos do recorrente
em órgãos de restrição de crédito não afasta a presunção
de existência do dano moral, que decorre in re ipsa, vale
dizer, do próprio registro de fato inexistente. Precedente.
(Grifou-se).
Hipótese em que o próprio recorrido reconheceu o erro
em negativar o nome do recorrente.
Recurso a que se dá provimento.
(REsp 718618/RS, Rel. Ministro  ANTÔNIO DE PÁDUA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2005,
DJ 20/06/2005 p. 285). 

Quanto  ao  valor  da  indenização,  questão
comum aos dois recursos apelatórios,  como sabido, a mensuração do dano
moral consiste em árdua tarefa para o julgador.

Deve ser  realizada  com  observância  dos
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  para  que  o  valor  da
indenização se equilibre com a intensidade e gravidade da dor sofrida, sem,
no entanto, resultar em enriquecimento sem causa para a vítima. 

Nesse  sentido,  têm  decidido  os  Tribunais
pátrios:

A  indenização  por  dano  moral  é  arbitrável,  mediante
estimativa  prudencial  que  leve  em conta  a  necessidade  de,
com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual
e novo atentado, o autor da ofensa.(RT 706/67).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-
se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo
que, na fixação da indenização a este título, recomendável que
o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao  grau  de  culpa,  ao  nível  socioeconômico  dos  autores  e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
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razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.” 
(AgRg  no  Ag  705.190/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 23.05.2006, DJ
26.06.2006 p. 154).

Com  efeito,  considerando  os  transtornos
suportados pela parte promovente e a capacidade financeira da recorrente,
bem como em consonância com o caráter punitivo e pedagógico do instituto,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve prevalecer, não
carecendo de reforma a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS APELATÓRIOS, mantendo-se inalterada,  em  todos  os  seus
termos, a sentença proferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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