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                                           ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000358-15.2016.815.0000
ORIGEM                : 11ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR        : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)      : Geane Araujo Lins e Roberto Aquino Lins
ADVOGADO(A/S) : Roberto Aquino Lins
APELADO(A/S)     : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO(A/S) : Marcelo Zanetti Godoi e Luiz Felipe Lins da Silva

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR  –
Apelação Cível – Ação de indenização por
danos morais   – Dois  autores -  Débito   -
Ação declaratória de indébito – Ameaça de
corte – Informação de restrição de crédito
caso  não  fosse  quitada  a  fatura  –  Dano
moral – Caracterizado apenas em relação a
um autor  – Fixação – Pleito de majoração
– Cabimento -  Princípios da razoabilidade
e  proporcionalidade   -  Juros  legais  –
Incidência a partir  da citação – Incidência
adequada – Provimento parcial.

− A mera solicitação de inscrição injusta do
nome  de  alguém  em  cadastros  de
entidades de restrição ao crédito representa
dano  moral  indenizável,
independentemente  da  prova  efetiva  da
potencialidade  do  dano  que,  “in  casu”,  é
presumido do fato da inscrição injusta.

-  Não  é  toda  e  qualquer  situação  de
desagrado  que  faz  surgir,  no  mundo
jurídico,  o  direito  à  reparação  pelo  dano
moral.  Meros aborrecimentos e incômodos
não são capazes de gerar indenização por
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dano  moral,  principalmente,  no  caso  em
questão, em relação à autora, em que não
foi  realizado  o  corte  no  fornecimento  de
energia.

− A indenização por dano moral  deve ser
fixada  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,
dentro  da  razoabilidade,  observados  a
capacidade  patrimonial  do  ofensor,  a
extensão  do  dano  experimentado  pelo
autor.  Ainda,  tal  importância  não  pode
ensejar  enriquecimento  ilícito  para  o
demandante,  mas  também  não  pode  ser
ínfima,  a  ponto  de  não  coibir  a  ré  de
reincidir em sua conduta.

- Nos casos de responsabilidade contratual,
o termo inicial  para a incidência dos juros
moratórios é a data da citação da ação de
indenização por dano moral.

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar  provimento  parcial à
apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

GEANE  ARAÚJO  e  ROBERTO  AQUINO
LINS qualificados na exordial de fls. 02/05  moveram Ação de indenização por
danos  morais   em face  da  ENERGISA PARAÍBA –  DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A.

Em sentença exarada às fls. 72/76, a MM.
Juíza “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar
a empresa promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao autor Roberto Aquino Lins, acrescidos de
correção monetária, pelo INPC, a contar da data da sentença, bem como de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. No que diz
respeito à pessoa da autora Geane Araújo não vislumbrou a ocorrência de
dano moral efetivo, posto que não há sequer prova de que fora efetuada a
suspensão ilícita da distribuição da energia elétrica para sua residência, no
momento em que se recuperava da aludida cirurgia,  de modo que não se
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provou nada além de um mero dissabor do cotidiano. Condenou, ainda, a ré,
nas custas processuais e em honorários advocatícios, estes à base de 20 %
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos  de  declaração  interposto  pelos
autores às fls. 85, o qual foi rejeitado às fls. 101/102.

Irresignados,  os  autores  apelaram,
aduzindo ser a Geane Araújo parte legítima ativa, tendo sido vítima de todas
as ameaças de que cortaria a energia da casa. Alegaram, ainda, que houve
cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o requerimento ao SERASA
sobre os lançamentos no CPF do autor, bem como pleitearam pela majoração
do quantum indenizatório fixado na r. sentença (fls. 105/113)

Devidamente  intimada,  a  apelada
apresentou contrarrazões às fls. 119/129.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  apelatório  sem
manifestação de mérito (fls. 138/141).

É o relatório. 

VOTO

Joeirando os autos, observa-se que o autor
ajuizou ação declaratória de indébito com pedido de tutela antecipada, a qual
foi processada e julgada na 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, tendo a
MM. Juíza “a  quo”  julgado procedente o pedido e declarado inexistente o
débito imputado ao autor, referente à fatura de energia elétrica de novembro
de 2009, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
269, II, do CPC/ 1973 e 42, parágrafo único, do CDC (fls. 21/28)

Diante  disso,  ele  e  a  Geane  Aquino
ajuizaram a presente ação de indenização por danos morais.

Inconformados  com  a  r.  sentença  que
julgou parcialmente procedente o pedido, eles apelaram, inconformados por
três motivos: a) declaração de ilegitimidade ativa da autora; b) negativa ao
requerimento do autor sobre requisição ao Serasa sobre lançamentos no seu
CPF; c) ínfimo valor indenizatório.

De início,  importante ressaltar  que a MM.
Juíza “a quo” não declarou ser a autora parte ilegítima ativa “ad causam”.
Apenas não vislumbrou a ocorrência de dano moral efetivo, posto que não há
sequer  prova  de  que  fora  efetuada  a  suspensão  ilícita  da  distribuição  de
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energia elétrica para sua residência, no momento em que se recuperava da
aludida cirurgia, de modo que não se provou nada além de um mero dissabor.

Dessa  forma,  vê-se  que  em  relação  à
autora seu pedido foi  julgado improcedente, e não extinto o processo sem
resolução de mérito, por ilegitimidade ativa “ad causam”.

De  fato,  analisando  as  provas  acostadas
aos autos,  vê-se que este não ficou caracterizado para a autora, posto que
não  é  toda  e  qualquer  situação  de  desagrado  que  faz  surgir,  no  mundo
jurídico,  o  direito  à  reparação  pelo  dano  moral.  Meros  aborrecimentos  e
incômodos  não  são  capazes  de  gerar  indenização  por  dano  moral,
principalmente,  no caso em questão,  em que não foi  realizado o corte no
fornecimento de energia.

Ademais,  vê-se  que  a  declaração  do
Hospital  atesta  que  a  Geane  Araújo  esteve  internada  para  realização  de
procedimento cirúrgico em 01/10/2009. No entanto, a fatura questionada tinha
o  vencimento  em  19/11/2009.   Assim,  mesmo  que  entendesse  que  as
ameaças de corte causaria dano moral a ela, a cirurgia já tinha sido realizada
há quase dois meses.

Além disso, a ameaça de corte e inclusão
do nome em órgãos de proteção ao crédito foi apenas ao consumidor Roberto
Aquino Lins.

Em  relação  à  alegação  do  autor,  ora
apelante,  de  que  foi  negado  o  seu  pleito  de  requerer  ao  Serasa  os
lançamentos no seu CPF, não lhe trouxe qualquer prejuízo, uma vez que a
MM. Juíza monocrática considerou que a mera solicitação de inscrição injusta
do  nome  de  alguém  em  cadastros  de  entidades  de  restrição  ao  crédito
representa dano moral indenizável,  independentemente da prova efetiva da
potencialidade  do  dano  que,  “in  casu”,  é  presumido  do  fato  da  inscrição
injusta.

No  tocante  ao  pleito  de  majoração  do
quantum  indenizatório,   deve-se  proceder  a  uma  verdadeira  análise  dos
elementos objetivos e subjetivos para a correta fixação do “quantum”.

Portanto, objetivamente, deve-se verificar a
capacidade econômica dos ofensores. A partir daí, verificar a apuração de um
valor que não constitua causa de enriquecimento ilícito, mas a causar uma
amenização  no  sofrimento  porque  passou  o  ofendido.  Em  seguida,  deve
perquirir as condições econômicas dos litigantes, a repercussão da ofensa e a
intensidade do sofrimento.
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No  que  toca  à  repercussão  da  ofensa,
saliente-se que o ato foi de desconhecimento da sociedade no geral, ficando
restrito apenas ao apelado.

Em relação à intensidade do sofrimento do
autor, mostra-se ter sido de imensa falta de respeito, dor e humilhação. No
entanto, o promovido logo que percebeu o equívoco deu baixa no nome do
autor. 

Portanto, o propósito do valor indenizatório
a ser arbitrado terá por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e
sim,  desestimular  a  prática  desses  atos  ilícitos,  taxando  uma  sanção
pecuniária ao infrator, por ser responsável pelo ato que foi a causa de pedir
nesta ação indenizatória, e reparar o dano sofrido por aquele que não deu
causa ao evento danoso.

Pelas  afirmações  acima  e  escudado  nas
construções doutrinárias e jurisprudenciais, entendo que o valor relativo aos
danos morais deve ser majorado para R$ 7.000,00  (sete mil reais), a fim de
atender  às  realidades  da  vida  e  às  peculiaridades  do  caso vertente,  bem
como respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não assiste razão à parte autora de
que os juros de mora devem incidir a partir da citação da ação declaratória,
uma vez que o entendimento jurisprudencial  é claro que incide a partir  da
citação da parte ré da ação que condenou em dano moral.

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  282  E  356/STF.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO  EM  ESTACIONAMENTO  DE
SUPERMERCADO. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DO
ESTABELECIMENTO DE ZELAR PELA SEGURANÇA
DO  CONSUMIDOR.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
83/STJ.  JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL.
DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1.  É inadmissível  o  recurso especial  quanto à questão
que  não  foi  apreciada  pelo  Tribunal  de  origem.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2.  A  orientação  jurisprudencial  desta  Corte  Superior
firmou-se no sentido de que é dever dos estabelecimentos
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comerciais,  como  shoppings  centers  e  hipermercados,
zelar pela segurança de seu ambiente, não havendo que
falar  em caso  fortuito  ou  força maior,  com intuito  de
afastar  a  responsabilidade  civil  decorrente  dos  atos
violentos praticados no interior de suas dependências,
inclusive na área de estacionamento.
3.  Nos  casos de  responsabilidade  contratual,  o  termo
inicial para a incidência dos juros moratórios é a data
da citação. Precedentes.
4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a
parte agravante não demonstrou as similitudes fáticas e
divergências decisórias entre os casos confrontados.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  841.921/SP,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/05/2016, DJe 13/05/2016)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  DESCABIMENTO.  DANO  MORAL.
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  Nº 7/STJ. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº
83/STJ.
1.  Rever  questão  decidida  com  base  no exame das
circunstâncias fáticas  da  causa  esbarra  no  óbice  da
Súmula  nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.  Os  juros de mora na responsabilidade contratual
incidem  desde  a  citação,   conforme   firme
jurisprudência  do  Superior  Tribunal de Justiça.
3.  Estando  o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência  pacífica  desta  Corte,  tem  incidência  a
Súmula nº 83/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no AREsp  828.844/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/04/2016, DJe 12/04/2016)

Por  todo  exposto,  DÁ-SE  PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso apelatório, para, tão somente,  majorar o valor do dano
moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

      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.  
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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, 14 de junho de 2016.

                     Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                                                   Relator
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