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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE
COBRANÇA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO. CONTRATO  DE
TELEFONIA.  RELAÇÃO  JURÍDICA  NÃO
RECONHECIDA  PELO  CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO
RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO.  PESSOA
JURÍDICA.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DANO
MORAL  IN  RE  IPSA.  PRECEDENTES.  FIXAÇÃO
DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  A  operadora  de  telefonia,  na  condição  de
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fornecedora  de  serviços,  responde  objetivamente
pelos danos causados aos consumidores, em virtude
da  deficiência  na  prestação  dos  serviços  por  ela
ofertados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa
do Consumidor.

- Na hipótese de inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, ainda que se trate de pessoa jurídica,
o dano moral  é presumido e sua indenização deve
ser  fixada  segundo  o  critério  da  razoabilidade  e
considerando as condições financeiras do agente e da
vítima,  a  fim  de  não  se  tornar  fonte  de
enriquecimento ou ser inexpressiva a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe, pelo que, tendo
sido observados tais critérios quando da fixação do
quantum indenizatório,  a  manutenção  do  montante
estipulado na sentença é medida que se impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

ATECEL  -  Associação  Técnico  Científica  Ernesto
Luiz de Oliveira Júnior ajuizou o que denominou Ação de Rescisão de Contrato c/c
Anulação de Cobrança e Ressarcimento por Danos Morais, em face da OI TNL PCS
S/A, alegando fazer jus a indenização por danos morais, sob o argumento de não ter
formalizado, junto à operadora de telefonia demandada, o contrato motivador da
dívida  que  lhe  foi  atribuída  e  da  inscrição  do  seu  nome  no  cadastro  de
inadimplentes,  tampouco  utilizados  os  serviços  respectivos.  Requereu,  diante  do
panorama apresentado, a rescisão do contrato, caso existente, a desconstituição do
débito e o arbitramento de indenização por danos morais em seu favor.
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Contestação, fls. 42/58, postulando a improcedência
dos pedidos, alegando, em resumo, a inexistência de cobrança indevida, tendo em
vista  as  faturas  emitidas  serem  relativas  aos  serviços  efetivamente  prestados  e
usufruídos  pelo  consumidor,  bem  ainda  que  a  negativação  questionada  está
amparada pelo art. 188, I, do Código Civil.

Impugnação, fls. 90/91, postulando a procedência da
pretensão exordial.

O Juiz  de Direito  a  quo julgou procedente  o pleito
inicial, consignando os seguintes termos, fls. 98/99 e 99/V:

ISTO POSTO, e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na
petição  inicial  para  desconstituir  a  dívida
questionada e CONDENAR a promovida OI NL PCS
S/A, a pagar à promovente ASSOCIAÇÃO TÉCNICO
CIENTÍFICA  ERNESTO  LUIZ  DE  OLIVEIRA
JÚNIOR -  ATECE,  a título  de DANOS MORAIS,  a
quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante este
a  ser  corrigido  a  partir  da  data  do  arbitramento,
conforme  estabelecido  na  Súmula  362  do  STJ,  e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados
da partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ.
CONCEDO o pedido de tutela antecipada no sentido
de que o nome da promovente seja imediatamente
retirado dos órgãos de restrição do crédito relativo ao
débito  em  questão  junto  à  promovida,  no  prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa
diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)  até o
limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ato  contínuo,  EXTINGO  O  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço arrimado no
art. 487, I, CPC.
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Inconformada,  a  parte  demandada  interpôs
APELAÇÃO, fls. 114/129, alegando, em resumo, a inexistência de ato ilícito de sua
parte  e  o  descabimento  dos  danos  morais  e  defendendo,  a  um  só  tempo,  a
exorbitância do  quantum estipulado em primeiro grau a título de indenização e a
impossibilidade de ser prejudicada por fraude praticada por terceiro. Requer,  por
fim, a reforma da sentença, no sentido de afastar a condenação por danos morais, ou,
subsidiariamente, a redução dos danos morais fixados na sentença.

Contrarrazões,  fls.  135/138,  refutando  as  razões
recursais e postulando a manutenção da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  é  importante  ressaltar  que  o  desate  da
controvérsia reside em verificar o acerto ou não do pronunciamento judicial apenas
no que se refere à condenação por danos morais e ao montante estipulado a título de
tal  verba,  porquanto  as  demais  questões  decididas  na  sentença  não  foram
impugnadas na apelação.

Adianto  que  a  pretensão  recursal  não  merece
guarida.

Explico. Nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do
Código  Civil,  para  que  haja  o  dever  de  indenizar,  é  imprescindível  a  presença,
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil,  a saber,  o ato
ilícito, decorrente da conduta (comissiva ou omissiva) dolosa ou culposa do agente,
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o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente. Eis os preceptivos legais:

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.

E,

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o
dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

A reparação  por  danos  morais,  por  sua  vez,  deve
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, viole o direito da parte,
atingindo profundamente seu patrimônio psíquico. Nessas condições, a indenização
encontra amparo jurídico no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e art. 186, do
Código Civil.

A relação das partes, no caso vertente, é tipicamente
de  consumo,  por  se  enquadrarem  os  litigantes  nos  conceitos  de  consumidor  e
fornecedor, insculpidos, respectivamente, nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do
Consumidor, os quais preconizam:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que  adquire  ou  utiliza  produtos  ou  serviço  como
destinatário final.
Parágrafo  único  -  Equipara-se  a  consumidor  a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.
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E,

Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividades  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

Necessário  esclarecer,  ademais,  que  a
responsabilidade pelos  danos causados aos consumidores  por defeitos  relativos à
prestação de serviço é objetiva, ou seja, dispensável se torna a comprovação da culpa,
sendo certo que o fornecedor somente se eximirá da responsabilidade se comprovar a
inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
consoante disposto no art. 14, da citada legislação protetiva.

Feitos os esclarecimentos pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

Restou comprovado que o nome da parte autora foi
registrado no cadastro de inadimplentes, fl. 10, em razão de débito oriundo de um
contrato de prestação de serviços de telefonia que não celebrou.

Percebe-se,  assim,  que  o  apelante  agiu  com
negligência ao solicitar a negativação do nome do consumidor sem antes adotar os
cuidados necessários, com a finalidade de conferir se ele era,  de fato, responsável
pelo  débito  motivador da restrição  questionada.  Tal  situação,  não se pode negar,
caracteriza o defeito na prestação de serviço.

Com  relação  aos  danos  morais,  sabe-se  que,  na
hipótese  de  inscrição  irregular  em  cadastro  de  mau  pagador,  ainda  que  a  parte
prejudicada seja pessoa jurídica,  o dano moral  é presumido, isto é,  independe de
comprovação do abalo a sua honra objetiva, consoante a jurisprudência do Superior

Apelação Cível nº 0003040-12.2013.815.0011                                                                                                                                                                            6    



Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PROTESTO  INDEVIDO.
PESSOA  JURÍDICA.  DANO  IN  RE  IPSA.
PRECEDENTES.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
caracterização  do  dano  moral  decorrente  do
protesto  indevido  de  título  independe  de  prova,
observando-se  que,  ao  assim  decidir,  o  aresto
recorrido alinhou-se à jurisprudência desta  Corte,
que diz: "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
1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
de  17/12/2008). 2.  Na  fixação  de  indenização  por
danos  morais,  são  levadas  em  consideração  as
peculiaridades  da  causa.  Nessas  circunstâncias,
considerando  a  gravidade  do  ato,  o  potencial
econômico  do  ofensor,  o  caráter  punitivo-
compensatório  da  indenização  e  os  parâmetros
adotados  em  casos  semelhantes,  não  se  mostra
desarrazoada  ou  desproporcional  a  fixação  do
quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 633.251/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma,  julgado  em  05/05/2015,  DJe  26/05/2015)  -
destaquei.

Em igual  sentido:  STJ;  AgRg no AREsp 821.839/SP,
Rel.  Ministro Antônio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma, julgado em 26/04/2016,  DJe
03/05/2016;  STJ;  AgRg no AREsp 501.533/DF,  Rel.  Ministro Sidnei  Beneti,  Terceira
Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 13/06/2014.
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Seguindo  idêntica  linha  de  raciocínio,  o  seguinte
julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROTESTO  INDEVIDO.  PESSOA  JURÍDICA.
DANOS  MORAIS  PUROS  OU  IN  RE  IPSA.
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  INDENIZAÇÃO.
FIXAÇÃO  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.
RECURSO  PROVIDO.  -  O  protesto  indevido  de
título  gera  direito  à  indenização  por  dano  moral,
independentemente  da  prova  objetiva  do  abalo  à
honra  e  à  reputação  sofrida  pelo  autor,  ainda  que
este seja pessoa jurídica, com fundamento na súmula
227, do STJ, segundo a qual "A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral". - "Nos casos de protesto indevido
de  título  ou  inscrição  irregular  em  cadastros  de
inadimplentes,  o  dano  moral  configura-se  "in  re
ipsa",  prescindindo  de  prova,  ainda  que  a
prejudicada  seja  pessoa  jurídica.  Precedentes
específicos"  (STJ,  AgRg REsp 860.704/DF, Rel.  Min.
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  3ª  TURMA,
12/04/2011, DJe 19/04/2011). - Segundo ordenamento
jurídico pátrio, a indenização por dano moral deve
ser fixada mediante prudente arbítrio, de acordo com
o princípio da razoabilidade, observados a finalidade
compensatória,  a extensão do dano experimentado,
bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor
não  pode  ensejar  enriquecimento  sem  causa,  nem
pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência
em  conduta  negligente.  (TJPB;  AC  nº
00104148920148152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  Desembargador  João Alves  da Silva,
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julgamento em 28/06/2016).

Diante da comprovação do ato ilícito, do dano e do
nexo causal entre a conduta e o dano ocasionado à vítima, cabe aferir se o quantum
estipulado em primeiro grau a título de danos morais deve ser mantido.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras, “A indenização por dano
moral  deve  proporcionar  ao  lesado  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que
produza  impacto  ao  causador  do  mal  capaz  de  dissuadi-lo  de  igual  e  novo
atentado,  sem  significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC
0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das
Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
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razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - destaquei.

Desse modo, considerando os inegáveis transtornos
decorrentes da inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro de maus
pagadores, entendo que valor de  R$ 7.000,00 (sete mil reais  ) arbitrado a título de
danos morais, além de se encontrar em sintonia com o critério da razoabilidade e
com as  condições  financeiras  dos  agentes  e  da  vítima,  também é  suficiente  para
compensar os abalos suportados pela empresa prejudicada. O montante estipulado é,
o meu sentir, suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente a esse
tipo de reparação.

Com  relação  aos  juros  de  mora,  por  ser  caso  de
responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme
enunciado na Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Já  a  correção  monetária,  em  se  tratando  de
indenização por danos morais,  deve fluir a partir da data da decisão que fixou a
indenização, nos moldes da Súmula nº 362, também da Corte Superior.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  encontro
razões para reformar a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para manter inalterada a sentença.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
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Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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