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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

Apelante: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – Adv. Carlyson Renato Alves
da Silva e outros (OAB-PB 19.930-A)

Apelada: Carla Campos Muniz Medeiros – Adv. Henrique Mota Feitosa (OAB-
PB 10.774).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C
DANO  MORAL.  RESTRIÇÃO  DE  CRÉDITO.
ALEGAÇÃO  DE  FATO  NEGATIVO.  SERVIÇO
TELEFÔNICO  NÃO  SOLICITADO.  NEGATIVAÇÃO
IRREGULAR  NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
PROCEDÊNCIA.  RECURSO.  ÔNUS  DA  PROVA  RÉ
APELANTE.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  ATO  ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  CARACTERIZADA.
DEVER  DE  INDENIZAR.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.
Não  tendo  a  empresa  prestadora  de  serviço
demonstrado cabalmente no conjunto probatório a
excludente  do  exercício  regular  do  direito  para
anotação  em  cadastro  de  restrição  de  crédito,
diante  das  provas  apresentadas  pela  parte
promovente,  que  demonstram  a  negligência  na
prestação do serviço, o ato ilícito, o nexo causal e
o dano sofrido, é devida a reparação civil.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.
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Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

NEXTEL  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA  interpôs  apelação
contra  Carla  Campos Muniz  Medeiros hostilizando  sentença  do  Juízo  de
Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral,
manejada  pela  Recorrida  contra  a  Apelante  e  outros,  julgou  procedente  o
pedido inicial.

Do histórico dos autos, verifica-se que a Recorrente ajuizou
a demanda contra a  NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, OI – TNL PCS S/A,
Confederação Nacional de Dirigentes Logistas – SPC BRASIL e o SERASA S/A,
buscando  o  ressarcimento  civil  por  quatro  negativações  do  seu  nome  em
cadastro de devedor, sendo uma incluída pela  OI – TNL PCS S/A e três pela
NEXTEL,  arguindo  que  nunca  teve  relação  jurídica  com  as  empresas
solicitantes.

No despacho de fl. 321, o Magistrado excluiu o SERASA S/A
da relação processual, atendendo requerimento da Promovente.

Na sentença (fls. 329/333), o Magistrado excluiu da relação
jurídica  a  Confederação  Nacional  de  Dirigentes  Logistas  –  SPC  BRASIL,
extinguindo o processo nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.

No mérito, ao fundamento de que o prestador de serviços,
em razão do risco da atividade econômica que exerce, responde pela inscrição
indevida de nome de pessoa em cadastro de devedores, ainda que resultante
de  fraude  perpetrada  por  terceiros,  e  que  referida  negativação  enseja
reparação civil por dano moral, julgou procedente os pedidos, declarou ilegal
as negativações do nome da autora no cadastro de inadimplentes, condenou a
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA a pagamento de indenização no valor de
R$ 7.000,00, pelas três negativações, e a OI – TNL PCS S/A, no importe de R$
2.500,00, visto que procedeu com uma restrição.

Nas  razões  recursais  (fls.  355/366),  a  NEXTEL
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TELECOMUNICAÇÕES LTDA alego que, antes de firmar o contro, tomou todas
as  precauções  necessárias,  exigindo  da  Recorrida  a  apresentação  dos
documentos  necessários,  os  quais  foram xerocopiados  e conferidos  com os
originais,  e como prestou o serviço decorrente do contrato ajustado, e não
pagamento das faturas, após diversas tentativas amigáveis, a linha telefônica
foi desativada e o débito foi para o cadastro de devedores.

Aduziu que a restrição de crédito foi efetivada no exercício
regular do direito, exatamente pelo inadimplemento do contrato ajustado; e
que inexiste o ato ilícito arguido pela Recorrida.

Defendeu que inexiste  dano  moral  a  ser  ressarcido,  haja
vista que o fato enseja, no máximo, um mero aborrecimento, insusceptivo de
abalo moral a ensejar reparação civil; e que o valor fixado na sentença afronta
a razoabilidade, na medida em que enseja enriquecimento sem causa.

Pugnou pelo provimento do recurso para que fosse julgado
improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões  oferecidas  (fls.  372/375),  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça,  com  vista  dos  autos  (fls.
381/382)  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestar-se  a
respeito do mérito.

É o relatório.

V O T O 

Inicialmente,  faço  constar  que,  segundo  os  autos,  a
sentença, publicada na vigência do CPC/1.973, condenou a apelante  NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA a pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 7.000,00, pelas três negativações,  e a OI – TNL PCS S/A,  no
importe de R$ 2.500,00, por uma restrição de crédito, sendo que esta última
não interpôs apelação, restando a discutir unicamente a responsabilidade civil
a Recorrente nextel.

Conforme se infere da inicial, a Recorrente arguiu que não
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solicitou  serviços  telefônicos  da  NEXTEL  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA,  o  que
constitui típica alegação de fato negativo, que transfere para a parte Ré o ônus
da prova do fato ensejador, ou seja, de que houve contratação e uso dos seus
produtos para justificar a negativação em órgão de proteção ao crédito, não se
aplicando de forma absoluta a regra do Art. 333, I, do CPC/1.973, atual Art.
373, I, do CPC/2015.

Verifica-se nos autos que a Autora/Apelada instruiu a inicial
com cópias de documentos pessoais e extrato de consulta SPC, no qual consta
a restrição de crédito alegada, negativada pela NEXTEL (fls. 21/22).

A  Empresa  de  Telefonia  não  juntou  aos  autos  qualquer
documento para comprovar a legalidade da restrição do crédito, como contrato
assinado, solicitação de produtos ou serviço por ela oferecido, tento incluído
tela  de  sistema  eletrônico  indicando  o  nome  da  Autora/Recorrente  como
contrante de serviço.

A demonstração da existência de exercício regular do direito
para  negativação  do  nome  da  Apelante,  no  caso  concreto,  depende  da
existência de contrato de serviço ou fornecimento de produto, o que não foi
apresentado no caso concreto.

A Recorrida comprovou a restrição de crédito, enquanto que
a Apelante não provou o fato  negativo  alegado pela Recorrente,  relativo  à
solicitação e contratação de.

O dano  moral  restou  caracterizado  pelo  constrangimento,
situação vexatória do Apelado, em decorrência da restrição ao crédito, sendo
devida a reparação civil por dano moral.

Com relação à fixação do “quantum” indenizatório, frise-se,
inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por dano moral não
pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função deste instituto
indenizatório,  reparação  do  dano,  buscando  minimizar  a  dor  da  vítima,  e
punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem
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sedimentando o tema da mensuração de indenização por dano moral:

“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos
razoáveis,  não  se  justificando  que  a  reparação
enseje  enriquecimento  indevido,  com  manifestos
abusos  e  exageros,  devendo  o  arbitramento
operar-se  com moderação,  proporcionalmente  ao
grau  de  culpa,  ao  porte  financeiro  das  partes,
orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade da
vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso.”  (REsp
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4.
Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira.  Quarta
turma. DJ 13.08.2001) 

Assim, diante da valoração das provas, da repercussão do
fato, da condição econômica do causador do ato ilícito, inclusive pela função
pedagógica, entendo que o valor de R$ 7.000,00 configura a justa indenização
e não enseja enriquecimento sem causa, não havendo, portanto, o que ser
modificado na sentença.

Nesse  aspecto,  a  jurisprudência  do  STJ  não  considera
excessivo o valor arbitrado.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  DECISÃO
MANTIDA. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. PROTESTO
INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA DECISÃO
AGRAVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Dando-se a aplicação do enunciado 283 da Súmula do STF,
somente em relação a um dos pontos do recurso, correto o
prosseguimento na análise das demais alegações do especial.
2. O valor indenizatório fixado na decisão agravada R$
7.000,00 (sete mil reais) aproxima-se dos parâmetros
jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade
desta Corte, colhidos nas hipóteses de indenização por
protesto indevido.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1163758/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  23/10/2012,  DJe
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05/11/2012)

Portanto,  não  vislumbro  razão  plausível  para  redução  do
quantum indenizatório.

Ante  o  exposto, conhecida  a  apelação,  nego-lhe
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes. Participaram do julgamento
os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Saulo
Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Rodrigues Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
     RELATOR

04

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                  6


