
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024919-90.2011.815.2001
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante (1): Josefa Ana Dias de Almeida – Quintanda Progresso.
Advogado : José Olavo C. Rodrigues (OAB/PB 10027).
Apelante (2): Refresco Guararapes LTDA. 
Advogado : Alexandre Madruga de F. Barbosa (OAB/PB 17.376).

  João Loyo de Meira Lins (OAB/PE 21.415).
Apelado : Os mesmos.

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PARTE  AUTORA.
AÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INCONFORMISMO.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA
FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE
DA  PEQUENA  EMPRESA  CONTRATANTE.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES
AUTORAIS.  RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE
DE  SEU  ÔNUS  PROBATÓRIO.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  DE  NOME  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  NECESSIDADE  DE
OBEDIÊNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTRATAÇÃO  DE  ADVOGADO.  DANO
MATERIAL  NÃO  CONFIGURADO.
PRECEDENTE  DO  STJ.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO  DO  AUTOR.
DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU. 

- “Esta  Corte  firmou  posicionamento  no  sentido
de que a teoria finalista  deve  ser  mitigada  nos
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casos em que a pessoa física ou jurídica,  embora
não  tecnicamente  destinatária  final  do  produto  ou
serviço,  apresenta-se  em estado de vulnerabilidade
ou de submissão da  prática  abusiva, autorizando a
aplicação das normas prevista no CDC.” (AgInt no
CC  146.868/ES,  Rel.  Ministro  MOURA RIBEIRO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  22/03/2017,  DJe
24/03/2017)

-  A verossimilhança deve ser constatada através das
alegações  do  consumidor  e  confrontada  com  os
argumentos contrários do fornecedor, a fim que seja
realizada  a  inversão  do  ônus  probandi,  nos  exatos
termos do art. 6º, VIII, do CDC, que estabelece como
direitos básicos do consumidor:  “VIII- a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no  processo  civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”

- Trata-se, à evidência, de uma hipótese de fraude na
respectiva contratação, devendo o risco do ilícito ser
suportado pelo fornecedor que dele aufere benefícios,
não havendo que se falar em exercício regular de um
direito a inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes,  mas  sim em nítido  ato  ilícito,  cujos
prejuízos  são  presumidos,  sendo  cabível  a
indenização pelos danos morais, que no caso são in re
ipsa, ou seja, prescindíveis de outras provas.

-  “A contratação de advogados para defesa judicial
de interesses  da parte  não enseja,  por  si  só,  dano
material passível de indenização, porque inerente ao
exercício  regular  dos  direitos  constitucionais  de
contraditório,  ampla  defesa  e  acesso  à  Justiça”
(AgRg no AREsp 516277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de 04/09/2014).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar parcial provimento ao apelo da autora e negar provimento ao apelo do réu,
nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josefa Ana Dias de
Almeira  –  Quitanda  Progresso e  Refrescos  Guararapes  Ltda contra
sentença (fls.  112/114) proferida pelo Juízo da  2ª Vara  Cível da Comarca da
Capital que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por
Danos Morais” ajuizada  pela primeira apelante em face do segundo, julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais.
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Na peça de ingresso (fls. 02/15),  a promovente relatou possuir
um  pequeno  estabelecimento  comercial,  possuindo  há  longos  anos  relação
comercial com o fornecedor, efetuando compras a prazo e pagando mediante
boletos bancários, dentro do prazo estabelecido pela ré. 

Aduz  que  as  compras  nunca  ultrapassaram a  quantia  de  R$
249,63, contudo, só em julho se originaram cinco inscrições indevidas nos
órgãos de restrição de crédito, em valores extremamente absurdos, a saber: R$
1838,63, R$ 1.261,60, R$ 1.746,74, R$ 108,00 e R$ 1.746,74.

Afirma  que  suas  compras  realizadas  em  julho/2010  foram
devidamente  pagas  e,  ainda,  que  os  comprovantes  de  entrega  dos  valores
acima  apontados  possuem  assinaturas  distintas  dos  proprietários   do
estabelecimento. 

Requer, pois, que a dívida que não foi contraída seja declarada
inexistente,  coma  imediata  baixa  do  nome  da  promovente  dos  órgãos  de
restrição ao crédito, condenando a ré no pagamento de indenização por danos
morais.

Contestação apresentada (fls. 50/58), alegando a inexistência de
relação de consumo, de ato ilícito e o exercício regular de direito. Aduz que os
comprovantes  de  entrega  das  mercadorias  são suficiente  para  comprovar  o
débito, não havendo comprovação da falsidade das assinaturas.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 79/87).

Sobreveio, então, sentença de improcedência, cujo dispositivo
restou assim redigido:

“Isto posto e atendendo o mais que dos autos consta
e princípios de direitos atinentes à espécie, ACOLHO
PARCIALMENTE o pedido inicial, na forma do art.
269,I,  do  CPC,  para  DECLARAR  inexistência  do
débito no valor de R$ 9.401,78, ante a comprovada
adimplência da promovente, bem como CONDENAR
o promovido ao pagamento  das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados à base de 20%
sobre o valor da condenação.”

Inconformada,  a autora interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
134/138),  sustentando  a  ocorrência  de  dano  material  no  montante  de  R$
500,00, gasto com honorários advocatícios, e, ainda, de dano moral, fazendo
jus à respectiva indenização.

Também  inconformado,  o  Refresco  Guararapes  interpôs
Apelação,  arguindo a regularidade da cobrança e  a  distribuição errônea do
ônus  da  prova.  Ressalta  que  presente  a  comprovação  da  entrega  das
mercadorias,  deveria  a  autora  fazer  prova  da  falsidade  nas  assinaturas.
Ademais, aduz sucumbência recíproca e equívoco na fixação dos honorários.
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Contrarrazões  pelo  réu  (fls.  180/187)  e  pela  autora  (fls.
188/193).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 200).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,  conheço dos
apelos, passando à análise conjunta de seus argumentos.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil,  cumpre
averiguar a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. Sobre o assunto, dispõem os arts. 186 e 927 do Código
Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Da leitura  conjunta  dos  dispositivos  mencionados,  exsurge  a
conclusão de que, para que se reconheça o cabimento da indenização, revela-
se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere um dano, bem
como o respectivo nexo de causalidade.

Ademais,  para  a  hipótese  vertente,  que  traz  em  si  questão
decorrente de contrato de consumo,  dada a vulnerabilidade da parte  autora
perante a ré. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é a principal
razão da existência e do desdobramento dos direitos previstos no Código de
Defesa  do  Consumidor,  preponderantemente  protecionista,  ou  seja,  se  o
consumidor é a parte  vulnerável  (mais fraca), faz-se mister equacionar  sua
relação perante o fornecedor 

Em verdade, o caso em estudo enquadra-se na Teoria Finalista
Mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual alarga o conceito
de consumidor abarcando todo àquele que possua vulnerabilidade em face ao
fornecedor, seja ela técnica, jurídica ou econômica. - Presente o requisito da
vulnerabilidade do consumidor, imperiosa se faz a inversão do ônus da prova. 

Neste sentido, recente julgado do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  RECURSO
INTERPOSTO  NA  ÉGIDE  NO  NCPC.  AÇÃO  DE
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RESCISÃO  CONTRATUAL  C.C.  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  AÇÃO PROPOSTA POR
CONSUMIDOR  CONTRA  EMPRESA.TEORIA
FINALISTA.  MITIGAÇÃO.  APLICABILIDADE  DO
CDC.  POSSIBILIDADE.   VULNERABILIDADE
VERIFICADA.  CONFLITO  CONHECIDO  PARA
DECLARAR  A  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITADO.
1.  Aplicabilidade do NCPC a este  recurso ante  os
termos no Enunciado Administrativo  nº  3  aprovado
pelo  Plenário  do STJ na sessão de 9/3/2016:  Aos
recursos   interpostos   com   fundamento   no
CPC/2015 (relativos  a  decisões  publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2.  Esta  Corte  firmou  posicionamento  no  sentido
de que a teoria finalista  deve  ser  mitigada  nos
casos em que a pessoa física ou jurídica,  embora
não tecnicamente destinatária final do produto ou
serviço,  apresenta-se  em estado de vulnerabilidade
ou de submissão da  prática  abusiva, autorizando a
aplicação das normas prevista no CDC.
3.  No  caso  dos  autos,  porque  reconhecida  a
vulnerabilidade  da  autora  na   relação   jurídica
estabelecida  entre as partes, é competente o Juízo
Suscitado para processar e julgar a ação.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt  no  CC  146.868/ES,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
22/03/2017, DJe 24/03/2017)

Ademais,  tratando-se  de  relação  de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade civil objetiva, para a configuração da qual não se perquire
acerca da culpa do agente causador do prejuízo, conforme prescrição do art. 14
do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Narrou a autora possuir um pequeno estabelecimento
comercial,  travando há  longos  anos  relação  comercial  com  o  fornecedor,
efetuando compras a prazo e pagando mediante boletos bancários, dentro do
prazo estabelecido. 

Aduz  que  as  compras  nunca  ultrapassaram a  quantia  de  R$
249,63, contudo, só em julho se originaram cinco inscrições indevidas nos
órgãos de restrição de crédito, em valores extremamente absurdos, a saber: R$
1838,63, R$ 1.261,60, R$ 1.746,74, R$ 108,00 e R$ 1.746,74.

Afirma  que  suas  compras  realizadas  em  julho/2010  foram
devidamente  pagas  e,  ainda,  que  os  comprovantes  de  entrega  dos  valores
acima  apontados  possuem  assinaturas  distintas  dos  proprietários  do
estabelecimento. 
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De outra  senda,  a  promovida  alega  que  os  comprovantes  de
entrega  das  mercadorias  são  suficientes  para  provar  o  débito,  não
comprovando a autora a falsidade das assinaturas.

Pois  bem.  Analisando os  argumentos  das  partes  e  as  provas
colacionadas  aos  autos,  tomo  por  verossímil  as  alegações  autorais,  não
logrando êxito a ré em desconstituí-las, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A verossimilhança deve ser constatada através das alegações do
consumidor e confrontada com os argumentos contrários do fornecedor, a fim
que seja realizada a inversão do ônus probandi, nos exatos termos do art. 6º,
VIII, do CDC, que estabelece como direitos básicos do consumidor: “VIII- a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”

De  fato,  observa-se  que  o  valor  médio  dos  pedidos  de
mercadoria da autora não ultrapassam o montante de R$ 250,00, mostrando-se
suspeito os vultuosos valores que lhe foram imputados. Ademais, as inscrições
do nome da promovente se respaldam exclusivamente em um comprovante de
entrega de mercadoria (fls. 43), documento frágil por constar mera “rubrica”
na  identificação  do  recebedor,  sem  conter  qualquer  nome  por  extenso  ou
número de RG.

Assim, diante da situação de hipossuficiência da autora, tenho
que  a  mesma  colacionou  aos  autos  provas  suficientes  de  suas  alegações,
enquanto  que  a  ré  limitou-se  a  sustentar  a  existência  da  dívida  e  a  força
probante  dos  comprovantes  de  entrega  de  mercadoria.  Destarte,  permanece
hígida a verossimilhança de um consumidor que aduz  não ter contratado  os
valores impugnados.

Trata-se, à evidência, de uma hipótese de fraude na respectiva
contratação, devendo o risco do ilícito ser suportado pelo fornecedor que dele
aufere benefícios, não havendo que se falar em exercício regular de um direito.
Não bastasse  a  aplicação da  teoria  do risco quanto  à  responsabilização da
recorrente, esta ainda se revela na forma objetiva em decorrência da aplicação
das regras consumeristas à hipótese.

Logo,  a  promoção  da  indevida  inscrição  do  nome  da
demandante,  fundamentada  em  cobrança  de  dívida  decorrente  de  uma
contratação que não foi por ela realizada, configura nítido ato ilícito, cujos
prejuízos são presumidos.

Assim, no que se refere ao dano moral, não é preciso realizar
grande esforço para  enxergar  que  se encontra  manifestamente  configurado,
tendo em vista as inscrições do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário,
existem hipóteses excepcionais de indenização por dano moral, em que a falta
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de  respeito  à  dignidade  humana  apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma mera presunção de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Neste pensar, são precisas as lições de Carlos Alberto Bitar:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato  lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato  causador,  para  a  responsabilização  do
agente”(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil
Por  Danos  Morais,  Editora  RT,  p.  130).  (grifo
nosso).

No mesmo sentido, ensina ainda Carlos Roberto Gonçalves:

“O dano  moral  salvo  casos  especiais,  como  o  de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se
faz mister a prova da pertubação da esfera anímica
do lesado dispensa prova em concreto, pois se passa
no  interior  da  personalidade  e  existe  in  re  ipsa
(inerente  à  própria  coisa.  Está  inseparavelmente
ligado  à  personalidade  humana.)”  (In
Responsabilidade Civil, 7ª edição, p. 552).

Os danos morais, no caso, são in re ipsa, ou seja, prescindíveis
de outras provas. Portanto, restando comprovada a conduta ilícita, culposa e
comissiva por  parte  da  empresa  promovida,  bem como demonstrado o seu
nexo  de  causalidade  com  o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pelo
demandante,  afigura-se  patentemente  existente  o  abalo  de  ordem  moral,
merecendo retoque a decisão de base.
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Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos. Nesse contexto, considerando a gravidade da conduta ilícita
da empresa recorrente, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se
mostra proporcional e razoável em relação às circunstâncias dos autos.

Por  fim,  quanto  ao  dano  material,  consubstanciado  este  nos
honorários do advogado pago pela parte autora, em que pese o Magistrado a
quo ter consignado na sentença ausência de comprovação, verifico às fls. 23
recibo de pagamento do montante de R$ 500,00 ao patrono da causa, José
Olavo C. Rodrigues.

Entrementes, consoante jurisprudência do STJ, “a contratação
de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si
só,  dano  material  passível  de  indenização,  porque  inerente  ao  exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça” (AgRg no AREsp 516277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
DJe de 04/09/2014).

Nesses  termos,  comungo  do  pensar  da  Corte  Superior  de
Justiça, considerando inexistente o dano material alçado pela autora.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
APELO  DO  RÉU.  Quanto  ao  apelo  da  autora, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO  para  condenar  o promovido no pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora
de 1% ao mês desde a data do evento danoso - data da inclusão no rol dos
inadimplentes - e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos
termos das Súmulas nº 43 e 54, do STJ.

Honorários  advocatícios,  incluindo  os  recursais,  fixados  em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º,
do NCPC. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
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Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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