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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO.  NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA
JURÍDICA CONSUMIDORA. CONTRATO DE TELEFONIA.
ORIGEM  DA  DÍVIDA  NÃO  EVIDENCIADA  PELA
DEMANDADA. IMPERTINÊNCIA DO DÉBITO. DEVER DE
REPARAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE,  IN  CASU.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  PRUDENTEMENTE  FIXADO.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

-  “  A pessoa  jurídica  pode  sofrer  dano  moral”  (Súmula  nº  227,  do
Superior Tribunal de Justiça).

- “A manutenção indevida da inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de reparar os
danos  morais  daí  advindos,  ainda  que  se  trate  o  ofendido  de
pessoa jurídica, prescindindo de prova objetiva, isto é, in re ipsa.”
(TJMG; APCV 1.0702.12.041119-5/001; Relª Desª Juliana Campos
Horta; Julg. 28/06/2017; DJEMG 05/07/2017)

- Deve ser mantido o quantum indenizatório quando este se mostrar
razoável para reparar o ofendido pelo dano sofrido, sem implicar
em enriquecimento indevido.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Oi Móvel S/A, contra a sentença de fls.
93/99,  que julgou procedente a  “Ação Declaratória  de Inexistência  de Débito c/c  Exibitória  de
Contrato, Repetição de Indébito e Danos Morais”, ajuizada pela Shamarseg Corretora de Seguros
Ltda.

Na decisão guerreada, a Magistrada de primeiro grau compreendeu que a origem da
negativação da empresa promovente, efetuada pela promovida, não restou demonstrada, declarando,
em razão disso, inexistente a dívida discutida, com a consequente devolução simplificada do seu
quantum, além de imputar à demandada o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais.

Ao final, determinou, ainda, à promovida, o adimplemento das custas e honorários
sucumbenciais, estes arbitrados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 101/120), a demandada defende a inexistência de ato
ilícito  de sua parte,  descabendo o dever  de reparação fixado na decisão guerreada,  posto gerar
enriquecimento ilícito à demandante.

Com base no exposto, requer o provimento do apelo, de modo que o processo seja
julgado improcedente ou, ao menos, a minoração da quantia estipulada para tanto.

Contrarrazões apresentadas (fls. 127/129).

Manifestação Ministerial às fls. 136/138v, pelo desprovimento da súplica.

É o relatório.

VOTO

O presente inconformismo devolve a esta Corte a análise de pedido indenizatório
decorrente de protesto do nome da empresa demandante por dívida potencialmente indevida junto à
promovida.

Quanto ao tema, cumpre de logo registrar, nos termos da Súmula 227 do Superior
Tribunal de Justiça, que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Na  hipótese  em estudo,  colhe-se  que  a  promovente  foi  inscrita  no  SERASA em
06/02/2014, decorrente de suposto débito vencido em 15/05/2012 (fls. 17/18).

Observando-se a fatura constante às fls. 19/21, a mesma não informa qual a linha
telefônica que originou a pendência.

No caso em debate, é inconteste a verossimilhança das alegações, consubstanciadas
no fato de inexistir qualquer indício que respalde o nascedouro do valor objeto do protesto. 
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Em outras palavras, a Oi Móvel S/A deveria ter colacionado ao encarte processual o
exato pacto firmado entre os litigantes relativo ao debitum, ou a gravação telefônica, na conjectura
de negociação via telefone. 

Não  obstante,  em seu  favor,  o  sujeito  passivo  da  ação  se  restringe  a  motivar  a
existência de contrato firmado apenas com a apresentação, na peça contestatória, de tela extraída do
sistema interno (fls. 84), cujo teor se revela inábil para demonstrar a ocorrência de efetiva transação,
tendo em vista o caráter unilateral da referida documentação.

Assim sendo, operou com acerto a Magistrada em reconhecer a impertinência do
protesto na hipótese, bem como o dever de indenizar, que prescinde de prova objetiva (in re ipsa).
Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CANCELAMENTO  DE  NEGATIVAÇÃO.
MANUTENÇÃO  APÓS  QUITAÇÃO.  PESSOA  JURÍDICA.  DANO
MORAL.  CONFIGURADO.  QUANTUM.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  É  predominante  na  doutrina  e
jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode
ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva. O
C.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  RESP  nº
1.424.792/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento
de  que,  mesmo  havendo  regular  inscrição  do  nome  do  devedor  em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o pagamento da dívida,
incumbe  ao  credor  requerer  a  exclusão  do  registro  desabonador,  no
prazo de 5 (cinco) dias úteis. Para que esteja apta a cumprir as funções
a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com
fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não
seja excessivo a ponto de gerar  o enriquecimento ilícito do ofendido,
nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. (TJMG;
APCV  1.0142.15.002040-2/001;  Rel.  Des.  Sérgio  André  da  Fonseca
Xavier; Julg. 11/07/2017; DJEMG 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA.  NEGATIVAÇÃO.  PAGAMENTO  COMPROVADO.  DANO
MORAL  PRESUMIDO.  DEVER  DE  RESSARCIR  RECONHECIDO.
SENTENÇA REFORMADA.  A manutenção indevida da inscrição nos
órgãos  de  proteção  ao  crédito  gera,  por  si  só,  para  o  ofensor,  a
obrigação de reparar os danos morais daí advindos, ainda que se trate
o ofendido de pessoa jurídica, prescindindo de prova objetiva, isto é, in
re  ipsa. (TJMG;  APCV  1.0702.12.041119-5/001;  Relª  Desª  Juliana
Campos Horta; Julg. 28/06/2017; DJEMG 05/07/2017)

CIVIL.  DANOS  MORAIS.  CONDOMÍNIO EDILÍCIO.  PROTEÇÃO À
HONRA OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. 1.
Embora o condomínio edilício não se enquadre no conceito de pessoa
jurídica  (Art.  44  do  Código  Civil),  ele  se  qualifica  como  ente
despersonalizado  que  é  sujeito  de  deveres  e  obrigações,  bem  como
provido de credibilidade e, portanto, capaz de experimentar dano moral
baseado  na  honra  objetiva.  Precedentes.  2.  O  Superior  Tribunal  de
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Justiça já firmou entendimento no sentido de que nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica. (RESP 1059663/MS, Rel. Min.
NANCY  ANDRIGHI,  DJe  17/12/2008).  3.  Apelo  não  provido.
Honorários  recursais  fixados. (TJDF;  APC  2009.01.1.106226-5;  Ac.
995.158; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Renato Jaquet Rostirola;
Julg. 08/02/2017; DJDFTE 22/02/2017)  

Sendo inconteste o dever de reparação, este deve ser arbitrado em patamar razoável,
o que restou configurado no presente caso, posto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostrar
justo para compensar o abalo sofrido pela empresa promovente, sem implicar em enriquecimento
indevido, nos termos a seguir orientados pela jurisprudência: 

APELAÇÃO.  TELEFONIA.  PESSOA  JURÍDICA.  Negativação
indevida.  Danos  morais  caracterizados.  Ofensa  à  honra  objetiva.
Alegação  de  fraude  que  não  afasta  a  responsabilidade  da  ré.
Indenização  devida.  Quantum  indenizatório  mantido.  Montante
suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo,  em  enriquecimento  ilícito. Recurso  improvido.  (TJSP;  APL
1016679-44.2015.8.26.0451; Ac. 10587981; Piracicaba; Trigésima Sexta
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Walter  Cesar  Exner;  Julg.
06/07/2017; DJESP 12/07/2017; Pág. 1700)

Diante das explanações delineadas, a manutenção da decisão guerreada é medida que
se impõe.

Conforme as razões expostas, DESPROVEJO O APELO.

Verba honorária fixada em patamar máximo na origem, descabendo sua elevação em
sede recursal.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/04 e J/12 (r)
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