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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRA-
TOS FIRMADOS COM OPERADORA TELEFÔNICA. INCLUSÃO
DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRI-
ÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA RELA-
ÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. IMAGENS DA TELA DO
SISTEMA  INTERNO  DA EMPRESA.  PROVAS  INSUFICIENTES.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  CONFIGURAÇÃO  DO  DANO
MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

—  “As imagens de tela de sistema interno da instituição financeira, impugnadas
pelo autor na manifestação à contestação, por si só, são insuficientes para a com-
provação  da  exigibilidade  do débito.” (TJSP;  APL  1058549-21.2016.8.26.0100;
Ac. 10010995; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Alberto Gosson; Julg. 17/11/2016; DJESP 13/12/2016) 

— “Ausência de relação negocial entre as partes. Ré que não comprovou a higidez
do ajuste. Incidência do artigo 333, II, do antigo código de processo civil. Conduta
negligente e ilícita da apelante que não se coaduna com os direitos fundamentais
inscritos  na  Carta  Magna,  em especial  a  garantia  à  inviolabilidade  da  honra  e
imagem das pessoas  (CF/88,  art.  5º,  X). Responsabilidade objetiva.  Inteligência
do artigo  14  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Dano in  re  ipsa.
Indenizabilidade  reconhecida  ....”(TJSC;  AC  2014.001101-3;  Chapecó;  Câmara
Especial  Regional  de  Chapecó;  Rel.  Des.  Subst.  Luiz  Felipe  Schuch;  DJSC
05/05/2016; Pág. 303) 

— O  dano  moral  tem  por  objetivo  representar  para  a  vítima  uma
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,  também,
desestimular o ofensor da prática futura de atos semelhantes, deste modo, o
quantum indenizatório  deve  ser  fixado  analisando-se  a  repercussão  dos
fatos,  devendo  se  ter  por  base  os  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.
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ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso apelatório. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cleide Martins Pacheco contra a
sentença de fls.  51/53,  proferida nos autos  da Ação Declaratória  de Inexistência  de Débito c/c
Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Tim Celular S/A, que julgou improcedente o
pedido.

A apelante, em suas razões recursais de fls. 58/63, assegura não ter firmado
qualquer contrato com a parte apelada, destacando que o documento apresentado pela defesa não
comprova a  contratação do serviço,  pois  unilateralmente  produzido.  Por  fim,  tendo em vista  a
conduta ilícita praticada, alega ser cabível o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 68/72, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
86/88).

É o relatório. 

VOTO

A autora/apelante ajuizou a presente ação assegurando ter sido surpreendida
com a notícia de que seu nome constava nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de atraso no
pagamento da fatura referente ao contrato firmado com a empresa apelada, no valor de R$ 32,90
(trinta e dois reais e noventa centavos) - contrato GSM0201073603503, no entanto, destacou jamais
ter efetuado qualquer tipo de relação com a parte promovida.

Em sua defesa, a ora apelada limitou-se a apresentar imagens de seu sistema
interno, no intuito de comprovar que a autora contratou os serviços que originaram o débito (fls.
22/26).

O juiz a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido, por entender que
não ficaram comprovados e evidenciados os requisitos exigidos para a declaração de configuração
dos danos morais pleiteados, uma vez que a empresa promovida agiu no exercício regular de um
direito.

A apelante assegura não ter firmado qualquer contrato com a parte apelada,
destacando que o documento apresentado pela defesa não comprova a contratação do serviço, pois
unilateralmente produzido. Por fim, tendo em vista a conduta ilícita praticada, alega ser cabível o
pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência dos tribunais,  os documentos
apresentados pela apelada não são provas suficientes da efetiva contratação dos serviços, tendo em
vista que foram produzidas de forma unilateral. 

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE NEGA A CONTRATAÇÃO E A



EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM SEU NOME. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. OPE-
RADORA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. ATIVIDADE QUE PRESSUPÕE
A DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEFONES FIXOS PELAS OPERADORAS LOCAIS. RÉ
QUE INTEGRA CADEIA DE CONSUMO. CERCEAMENTO INOCORRENTE. PROVA
DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMO ÔNUS DA RÉ, QUE NÃO SE DESINCUMBE
DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETIVADA OU EXCLU-
DENTE  DE  RESPONSABILIDADE.  RECONHECIMENTO  DA INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO. ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. DANOS MORAIS, PORÉM, INDEVIDOS. PARTE QUE REGISTRA DÉBI-
TOS ANTERIORES NO CADASTRO RESTRITIVO.  APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº
385 DO STJ AO CASO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A CONSUMI-
DORA É ALHEIA À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS OPERADORAS LOCAIS E
DE LONGA DISTÂNCIA, QUE INTEGRAM UMA CADEIA DE FORNECIMENTO DE
SERVIÇO DE TELEFONIA. ASSIM, POR TER INSCRITO O NOME DA AUTORA EM
CADASTRO RESTRITIVO DEVE COMPROVAR A LICITUDE DO ATO SEM NECES-
SIDADE DE CONCURSO DO JUÍZO  PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.  AUSENTE
PROVA DE  UTILIZAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  EFETIVADA PELO  AUTOR,  QUE
NÃO SE FAZ POR SIMPLES 'PRINT' DE TELA DE SISTEMA, UNILATERAL,
BEM  COMO  NÃO  REPRESENTA  EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE
ALEGAÇÃO DE FRAUDE, DIANTE DO RISCO DA ATIVIDADE. NOS TERMOS
DA SÚMULA Nº 385 DO STJ, A INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO ROL DE
INADIMPLENTES, POR SI SÓ, NÃO GERA DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. É preciso que a publicidade da anotação negativa atinja o direito de perso-
nalidade do ofendido, o que não se verifica com aquele que possui outro apontamento em
seu nome de não pagamento e não demonstra que foi discutido judicialmente. Há sucum-
bência recíproca e cada parte deve arcar com os honorários dos respectivos advogados, re-
partidas as custas e as despesas processuais. (TJSP; APL 0949577-39.2012.8.26.0506; Ac.
9602627; Ribeirão Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi
Chicuta; Julg. 14/07/2016; DJESP 21/07/2016) 

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.  COMPENSAÇÃO
POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTI-
MO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓR-
GÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PRO-
VA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS IMPUTADO AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 373,
II, DO CPC. As imagens de tela de sistema interno da instituição financeira, impugna-
das pelo autor na manifestação à contestação, por si só, são insuficientes para a com-
provação da exigibilidade do débito. Compensação por dano moral. Descabimento. Nega-
tivação preexistente. Ausência de indícios da ilegitimidade do apontamento pretérito. Apli-
cação do entendimento firmado na Súmula nº 385 do c. STJ. Precedentes desta c. Câmara.
Recurso provido em parte. (TJSP; APL 1058549-21.2016.8.26.0100; Ac. 10010995; São
Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel.  Des.  Alberto Gosson; Julg.
17/11/2016; DJESP 13/12/2016) 

AÇÃO  DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.  REPARAÇÃO  POR
DANO MORAL, FUNDADA NA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA
EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA
DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ORIGINARAM O DÉBITO. AS IMA-
GENS DE TELA DE SISTEMA INTERNO DA EMPRESA RÉ, AS QUAIS FORAM
IMPUGNADAS NA MANIFESTAÇÃO À CONTESTAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO SÃO
SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IM-
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. Condenação da ré
ao pagamento de reparação por dano moral, uma vez que a negativação indevida, por
si só, é suficiente para a configuração da lesão ao direito de personalidade (dano in re
ipsa). Recurso provido. (TJSP; APL 1037431-23.2015.8.26.0100; Ac. 9580297; São Paulo;
Vigésima  Segunda  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Alberto  Gosson;  Julg.
30/06/2016; DJESP 21/07/2016) 

É evidente a falha na prestação dos serviços da apelada, logo, cabível a
declaração de inexistência do débito, com a exclusão do nome da apelante dos cadastros de proteção
ao crédito, bem como o pagamento de indenização por danos morais.



Com efeito, a apelada efetivamente concorreu para o incidente, pois não
adotou as cautelas necessárias para o correto procedimento dos contratos em questão, portanto, deve
arcar com as consequências de sua ilicitude, em virtude dos riscos que assume profissionalmente,
nos termos do art. 14 do CDC (responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço). 

Nesse sentido:

 APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória  de inexistência  de  débito e  indenização  por da-
nos morais. Sentença de procedência. Apelo da instituição financeira ré. Aplicabilidade das
normas de proteção ao consumidor. Inscrição indevida do nome do demandante em cadas-
tro de órgão de restrição creditícia. Ausência de relação negocial entre as partes. Ré que
não comprovou a higidez do ajuste. Incidência do artigo 333, II, do antigo código de
processo civil. Conduta negligente e ilícita da apelante que não se coaduna com os di-
reitos fundamentais inscritos na Carta Magna, em especial a garantia à inviolabilida-
de da honra e imagem das pessoas (CF/88, art. 5º, X). Responsabilidade objetiva. Inte-
ligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano in re ipsa. Indenizabi-
lidade reconhecida verba indenizatória. (...) Valor que se coaduna com os limites da pro-
porcionalidade e razoabilidade e que guarda o necessário caráter pedagógico e inibidor. Re-
curso de apelação conhecido e desprovido. (TJSC; AC 2014.001101-3; Chapecó; Câmara
Especial Regional de Chapecó; Rel. Des. Subst. Luiz Felipe Schuch; DJSC 05/05/2016;
Pág. 303) 

Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos morais c.c. inexistência de débito. Sen-
tença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.  Inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes. Ausência de provas idôneas da contratação que teria ori-
ginado o débito impugnado. Negativação que configurou, portanto,  ato ilícito.  Não
aplicação da Súmula nº 385 do E. STJ. Dano moral configurado in re ipsa. Indeniza-
ção devida. Valor que deve observar prudência e razoabilidade. Sentença reformada em
parte. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido em parte. (Apelação cível nº
1003251-42.2015.8.26.0597, Rel. Des. Hélio Nogueira, julgamento em12/11/2015). 

Importante destacar não ser aplicável ao caso o entendimento da Súmula nº
385 do STJ, já que não existiam outras inscrições realizadas em nome da apelante.

SÚMULA 385
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A doutrina e a jurisprudência vêm, a cada dia, reiterando entendimento de
que a  indenização decorrente  de  dano moral  não  pode constituir  para  o causador  do  dano um
desfalque em seu patrimônio, tampouco para o lesado, um enriquecimento sem causa, devendo-se
sempre se pautar o juiz, nos casos em que a seu critério fica a fixação do quantum, nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar os diversos fatores que envolveram o ato
lesivo e o dano dele resultante, em especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da
ofensa, as causas que deram origem à lesão, a intenção do agente e a sua condição socioeconômica.

O dano moral tem o objetivo de representar para a vítima uma satisfação
moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também, desestimular o ofensor da prática futura
de atos semelhantes. Entendo que, ao arbitrar a indenização, deve-se levar em consideração o nível
sócio-econômico das partes, assim como, o animus da ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a
repercussão dos fatos.

Vislumbra-se dos autos que o valor da inscrição não é alto, pois, conforme
fl. 23, refere-se a um contrato que constitui na quantia de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa
centavos), dessa forma, no caso concreto, vislumbra-se que o quantum indenizatório equivalente a
R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se suficiente para compensar a autora/apelante pelos danos morais
sofridos, bem como para dissuadir a apelada à prática de atos da mesma natureza.
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Vale destacar que não se vislumbra a necessidade de condenação em quantia
maior, já que não evidenciado fortes constrangimentos sofridos pela autora/apelante, ademais, não
há provas de que a mesma tenha buscado administrativamente a empresa promovida para resolução
de seu problema.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso apelatório, para
declarar a inexistência de débito do contrato GSM0201073603503, no valor de R$ 32,90 (trinta e
dois reais e noventa centavos), com a devida exclusão do nome da autora/apelante dos cadastros de
restrição de crédito, além de condenar a apelada ao pagamento de danos morais de R$ 1.000,00 (mil
reais), com correção monetária desde a data de arbitramento do valor da condenação e juros de
mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, em observância à Súmula nº 54 do STJ, tendo em
vista que o caso em discussão trata de responsabilidade extracontratual. 

Por  fim,  condeno  a  apelada  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do
CPC. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes. Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado com jurisdição
limitada) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
   Juiz convocado
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Apelação Cível nº 0002003-58.2015.815.0211 — 2ª Vara de Itaporanga

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cleide Martins Pacheco contra a
sentença de fls.  51/53,  proferida nos autos  da Ação Declaratória  de Inexistência  de Débito c/c
Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Tim Celular S/A, que julgou improcedente o
pedido.

A apelante, em suas razões recursais de fls. 58/63, assegura não ter firmado
qualquer contrato com a parte apelada, destacando que o documento apresentado pela defesa não
comprova a  contratação do serviço,  pois  unilateralmente  produzido.  Por  fim,  tendo em vista  a
conduta ilícita praticada, alega ser cabível o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 68/72, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
86/88).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 04 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR 
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