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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete do Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000181-68.2014.815.0211
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE :Telefônica Brasil S/A
ADVOGADO :José Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB/PB 126.504-A)
APELADO :Maria Lúcia Pires Araújo
ADVOGADA :Jackson Rodrigues da Silva (OAB/PB 15.205)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação Cível.
Ação  de  declaração  de  inexistência  de  débito  com
indenização por danos morais. Alegação de formalização
de  contrato  de  serviço  telefônico  fraudulento.  Ônus  da
prova do fornecedor. Ausência de juntada de documento
assinado pelo consumidor. Inscrição indevida do nome do
promovente  nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito.
Desconstituição da dívida e retirada da inscrição que se
impõem. Dano moral configurado. Desprovimento.

-Tratando-se  a  causa  de  pedir  da  formalização  de
contratos fraudulentos, é do fornecedor a prova do fato
extintivo do direito do autor, devendo, para desincumbir-
se  do  seu  ônus  probatório,  trazer  documentos
devidamente assinados pelo consumidor;

-  Para  que  surja  a  obrigação  de  indenizar,  basta  a
configuração do prejuízo causado a outrem, por ação ou
omissão voluntária,  negligência  ou  imperícia  do  agente
causador do dano (art. 186 do Código Civil).

-  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  o  valor
estabelecido  pelas  Instâncias  ordinárias  a  título  de
indenização  por  danos  morais  pode  ser  revisto  tão-
somente nas hipóteses em que a condenação for Irrisória
ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

- Desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento ao recurso apelatório.

   RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela  TELEFÔNICA
BRASIL S/A contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara mista da Comarca
de  Itaporanga,  que julgou  procedente  o  pedido elaborado  por  Maria  Lúcia
Pires Araújo nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com
indenização por danos morais.

O demandante alegou, na peça inaugural, que teve seu
nome indevidamente negativado pela empresa promovida, com a qual nunca
manteve relação jurídica. A negativação se deu em virtude de uma suposta
dívida de R$ 154,54 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos), referente a um suposto contrato de prestação de serviços. 

Firme  nesse  argumento,  o  autor  ingressou  com  a
presente  ação  judicial  requerendo  a  condenação  da  instituição  ré  ao
pagamento  de  reparação  por  danos  morais  e  materiais  e  o  pedido  de
antecipação de tutela.

O juiz da causa decidiu, às fs. 19/20, pelo deferimento da
antecipação de tutela e determinou que o promovido retirasse imediatamente o
nome do autor do cadastro de maus pagadores.

Na  sentença  (fs.  109/114),  o  magistrado  confirmou  a
antecipação  de  tutela,  desconstituiu  o  débito  mencionado  na  exordial  e
reconheceu  a  ilegalidade  da  conduta  do  demandado,  condenando-o  ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de danos morais. 

Inconformado, a Telefônica Brasil S/A apelou (fs. 119/128),
sob o argumento de que houve a formalização de contrato entre as partes,
possivelmente através de um terceiro, por meios fraudulentos, aduz ainda pela
inexistência de dano moral a ser indenizado e de que não poderia responder
pela  fraude  praticada  por  terceiros  na  assinatura  do  contrato  objeto  da
negativação.  Ao  final,  requereu  a  improcedência  do  pedido  inicial  e,
sucessivamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões  pelo  desprovimento  do  recurso  (fs.
138/140).

A Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito do
apelo (f. 164).

É o relatório.

-VOTO- Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator)
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O recurso deve ser desprovido

Discute-se  nos  presentes  autos  a  formalização  de  um
contrato telefônico que não teria sido solicitado pelo autor e que resultou na
inserção de seu nome no SERASA.

De início, registro que, tratando-se a causa de pedir da
formalização  de  contratos  fraudulentos,  é  do  fornecedor  a  prova  do  fato
extintivo do direito do autor, como tem registrado a jurisprudência, in verbis:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  CONTRATANTE
APOSENTADO  E  ANALFABETO.  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
PROVAS  DA  EXISTÊNCIA  E  VALIDADE  DO
EMPRÉSTIMO.  ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO  INDEVIDO  SOBRE  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA  DA  PRETENSÃO  DEDUZIDA  NA
INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I - Consoante preceitua
o art. 333, II, do Código de Processo Civil, bem como
o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
incumbe  ao  banco  provar  os  fatos  impeditivos,
modificativos  ou  extintivos  da  pretensão  do
consumidor  em  ver-se  indenizado  por  danos
decorrentes  de  empréstimo  fraudulento. II  -  Se  a
instituição  financeira,  antes  de  abrir  crédito  ao
consumidor, tem como praxe consultar todos os cadastros
restritivos,  a  fim  de  resguardar-se  dos  prejuízos  de
eventual  inadimplência,  deve,  para  evitar  danos  ao
cliente,  tomar  igual  ou  maior  cautela  em  relação  à
confirmação da veracidade e autenticidade dos dados e
documentos  que  recebe,  mormente  em  operação  de
empréstimo  a  aposentados  e  pensionistas,  geralmente
pessoas de pouca instrução e com idade avançada. III -
De acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça,
comprovada a existência de contrato de empréstimo entre
as partes e que a instituição bancária fez o depósito na
conta do aposentado, este deve ser responsabilizado pelo
pagamento  do  valor  pactuado.  O  desconto  regular  na
aposentadoria  de  idoso  não  gera  dano  moral  e/ou
material.  Exercício  regular  de direito  caracterizado.  IV  -
Apelação desprovida. Sem manifestação do MP. (TJ-MA -
APL:  0477252014  MA  0002416-63.2012.8.10.0034,
Relator:  MARCELO  CARVALHO  SILVA,  Data  de
Julgamento:  25/11/2014,  SEGUNDA  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 04/12/2014).
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Na  espécie,  a Telefônica  Brasil,  em  suas  razões
apelatórias  (fs.  119/128),  não  trouxe  documento  algum  sobre  a  questão
debatida  nos autos,  inclusive  alguma cópia  de contrato  ou  equivalente  que
estivesse assinado pelo consumidor/apelante, não se desincumbindo do seu
ônus probatório.

Sendo  o  contrato  fraudulento,  aplica-se,  por  analogia,  a
Súmula  479/STJ,  segundo  a  qual  “as  instituições  financeiras  respondem
objetivamente  pelos  danos gerados  por  fortuito  interno  relativo  a  fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por  sua  vez,  o  autor  demonstrou  que  teve  seu  nome
negativado  pela  Brasil  Telefônica  S/A  em  04/01/2013,  conforme  se  pode
observar nos documentos de fs. 15/17.

Registre-se que tanto na contestação quanto nas razões
da apelação,  a  Telefônica Brasil  S/A valeu-se de argumentações genéricas,
insuficientes para rechaçar a tese autoral ou para desqualificar os fundamentos
da sentença quanto à inexistência da dívida.

Ademais,  a  alegação  de  que  terceiro  teria  cometido
fraude ao passar-se pelo autor, no ato da assinatura do contrato, não restou
comprovada. Essa tese, inclusive, ressalta a ilegalidade da conduta do réu, que
celebrou contrato sem averiguar a veracidade dos documentos e da identidade
física do contratante.

Nesse cenário, o demandante/apelado fez prova do seu
direito,  enquanto  que  o  réu/apelante  não  demonstrou  a  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As provas documentais comprovaram que houve falha e
desídia  por  parte  da  empresa  de  telefonia  promovida,  que  culminou  na
restrição negativa do nome do demandante junto ao SERASA, em razão de
uma dívida inexistente.

Assim,  compulsando  o  caderno  processual  não  se
vislumbra causa alguma de excludente de ilicitude comprovada pelo apelante,
devendo-se reputar como verdadeiros os fatos articulados pelo apelado, no que
diz respeito à injusta negativação de seu nome.

A situação vivenciada pelo promovente/apelado, aliada às
consequências que envolveram o caso, é suficiente a ensejar danos morais
passíveis  de  reparação,  face  à  violação  dos  direitos  da  personalidade
garantidos constitucionalmente.

Destarte,  o  apelante deve responder pelo seu ato ilícito,
nos moldes determinados pelo art.  5º,  inciso, X, da Constituição Federal,  e
pelos arts. 186 e 927 do Código Civil, in verbis:

Art. 5º [...]

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

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano
a outrem,  ainda que exclusivamente  moral,  comete  ato
ilícito. 3 REsp n. 1331628/DF, Relator: Ministro Paulo de
Tarso  Sanseverino,  Terceira  Turma,  julgado  em
05/09/2013,  publicação:  DJe  12/09/2013.
AP n. 0001121-85.2013.815.0981 8 

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

Finalmente, no que diz respeito ao quantum indenizatório,
incumbe salientar que não existem critérios fixos para a quantificação do dano
moral,  devendo  o  órgão  julgador  ater-se  às  peculiaridades  de  cada  caso
concreto.

A  jurisprudência  já  sedimentou  que,  na  fixação  da
indenização, é:

Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do
réu,  orientando-se  o  juiz  pelos  critérios  sugeridos  pela
doutrina  e  pela  jurisprudência,  com  razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de
modo  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender
aos fins a que se propõe. REsp 240.441/MG, Rel. Ministro
SÁLVIO  DE  FIGUEIREDO  TEIXEIRA,  Quarta  Turma,
julgado em 25/04/2000, DJ 05/06/2000, p. 172. 

Acerca da matéria  existe  jurisprudência dominante desta
Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  AUSENTE  PROVA  DA
CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA.  INSCRIÇÃO
EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE
INDENIZAR.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
MANUTENÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.  JUROS
DA DATA DO EVENTO DANOSO. DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO.  –  A inscrição  indevida  do  nome  da  parte
autora  em órgão  de  proteção  ao  crédito,  em razão  de
serviço, no qual  foi  demonstrada a contratação, causou
efetivo  dano  moral,  pois  é  sabido que são  grandes os
transtornos de quem tem seu nome inscrito em cadastro
de  maus  pagadores  e  o  crédito  abalado  perante  o
comércio de bens. Desnecessidade de comprovação do
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prejuízo advindo da inscrição indevida.  –  “Quantum” da
condenação por danos morais: vai mantida a indenização
em  R$  5.000,00,  por  achar-se  condizente  com  a
intensidade das lesões sofridas e com a equação: função
pedagógica  x  enriquecimento  injustificado,  à  luz,  ainda,
dos  parâmetros  desta  Corte,  em  casos  análogos.  –
Tratando-se  de  responsabilidade  civil  extracontratual,
deve  ser  considerada  a  data  do  evento  danoso  como
termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos
da  Súmula  54  do  STJ,  in  verbis:  “os  juros  moratórios
fluem  a  partir  do  evento  danoso,  em  caso  de
responsabilidade  extracontratual”.Apelação  Cível  n.
0012214-79.2012.815.0011.  Relator:  Des.  Leandro  dos
Santos. Publicação: DJ. 11/11/2014. 

Assim,  o  valor  arbitrado  na  sentença,  a  título  de
indenização, consistiu numa quantia bastante própria para a questão, levando-
se em conta a extensão do dano e o valor das indenizações concedidas por
este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares, bem como os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.

Nos termos da jurisprudência  da Corte Cidadã,  o  valor
estabelecido  pelas  instâncias  ordinárias  a  título  de  indenização  por  danos
morais pode ser revisto tão-somente nas hipóteses em que a condenação for
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 

Na espécie, observando o princípio da razoabilidade e do
bom senso,  as circunstâncias apresentadas,  bem como considerando o ato
ilícito  praticado,  e  as  consequências  que envolveram o caso  em particular,
entendo que o valor fixado na sentença é razoável, não merecendo minoração.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,  que participou do julgamento
com  ESTE  RELATOR  DESEMBARGADOR  LUIZ  SILVIO  RAMALHO
JÚNIOR e com  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor
FRANCISCO  ANTÔNIO  DE  SARMENTO  VIEIRA,  Promotor  de  Justiça
Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João
Pessoa/PB, 08 de agosto de 2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                       Relator
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