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PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECORRENTE  QUE  IMPUGNOU  DE  FORMA
SUCINTA  OS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.

-  Em  que  pesem  as  ponderações  da  Recorrida,
havendo a Recorrente, ainda que de forma sucinta,
impugnado os  fundamentos da  Sentença na parte
em que lhe foi  desfavorável,  aduzindo argumentos
para reformá-la, rejeita-se a preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SERVIÇO  NÃO  CONTRATADO.  COBRANÇA  E
NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO  CORRETAMENTE  FIXADA.
ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO. 

-  Verificado  que  as  Promovidas  agiram em
desconformidade com a legalidade, porquanto além
de  efetivar  cobrança  por  serviço  não  prestado  e
relativo a período em que não havia contrato entre
as partes, ainda lançou o nome do Autor/Apelado no
rol  dos  maus  pagadores, gerando-lhe,
indubitavelmente, abalo à moral indenizável.

-  A  indenização  por  danos  morais  deve  estar
informada dos princípios que a regem e que visam a
prevenção  e  a  repressão,  primando  sempre  pelo
equilíbrio, de forma que não seja tão baixa a ponto
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de  gerar  a  sensação  de  impunidade,  nem  tão
elevada a ponto de caracterizar o enriquecimento da
parte  afetada.  Assim  não  merece  reparos  a
Sentença  que,  utilizando-se  dos  critérios  da
equidade  e  da  razoabilidade,  não  se  distancia
desses parâmetros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, rejeitar  a  preliminar e,  no mérito,  DESPROVER a
Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
113.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A

e pelo Banco Losango S/A, inconformados com a Sentença proferida nos autos

da Ação Anulatória  de Débito  c/c  Reparação por  Danos Morais  movida por

Paulo Roberto de Sousa, na qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de

Serra Branca julgou procedentes os pedidos para determinar a imediata baixa

da inscrição no Serasa, bem como condenar os Promovidos ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegaram que atuaram

em pleno exercício regular de direito, tendo em vista que o Autor/Apelado se

encontrava  inadimplente.  Alternativamente,  pela  minoração  da  indenização

moral fixada (fls. 61/76).

Em Contrarrazões apresentada às fls.  82/88,  o  Apelado,  em

preliminar, pugnou pelo não conhecimento do Recurso em face de violação ao

princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento da Apelação Cível. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da preliminar,  deixando de se manifestar  quanto ao mérito recursal

propriamente dito, por não vislumbrar interesse público evidente (fls. 96/99).

É o relatório.

VOTO
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Inicialmente,  cabe  a  análise  da  preliminar  de  ofensa  ao

princípio da dialeticidade invocada pelo Apelado.

Nessa  senda,  em  que  pesem  os  argumentos  levantados,

havendo  os  Recorrentes,  ainda  que  de  forma  sucinta,  impugnado  os

fundamentos da Sentença na parte  em que lhes foi  desfavorável,  aduzindo

argumentos para reformá-la,  REJEITA-SE a preliminar de ofensa ao princípio

da dialeticidade.

Partindo para o mérito,  verifico que as Apelantes  agiram em

desconformidade com a legalidade, porquanto além de efetivar cobrança por

serviço não prestado e relativo a período em que não havia contrato entre as

partes, ainda lançaram o nome do Autor/Apelado no rol dos maus pagadores,

gerando-lhe, indubitavelmente, abalo à moral indenizável.

Dessa  forma,  entendo  que  não  há  como  afastar  a

responsabilidade  civil  das  Apelantes.  Para  que  haja  o  dever  de  indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do agente, nexo causal e o dano.

Portanto,  dúvida  não  há  de  que a  atitude  das  Apelantes  se

mostrou decisiva para o resultado lesivo. Ainda que terceiro não identificado

tenha fraudado a contratação, as Promovidas, no mínimo, atuaram de forma

negligente na análise da documentação apresentada pelo suposto fraudador,

descabendo invocar a sua própria desídia para afastar a responsabilidade pelo

dano  causado  aoAutor.  Além  disso,  a  ocorrência  de  fraudes  na  referida

operação  insere-se  no  risco  do  negócio  da  Ré,  cujo  ônus  não  pode  ser

repassado ao Requerente.

Não  bastasse  isso,  o  art.  14  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor (CDC) dispõe que o fornecedor de serviço responde, de forma

objetiva, pela reparação de todos os danos causados aos consumidores por

defeitos relativos à prestação de serviços.

Assim, estabelecido o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe
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às Promovidas/Apelantes o dever de indenizar. Senão, veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DE
SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA.
INCLUSÃO  NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
DANO MORAL. CABIMENTO. A inscrição no cadastro de
inadimplentes  decorrente  de  cobrança  de  serviço  de
telefonia  não  contratado  constitui  abuso  de  direito,
superando ao mero transtorno.  Caso em que a ré não
logrou  êxito  em  demonstrar  que  a  autora  solicitou  a
alteração  do  plano  de  telefonia  contratado.  A tela  do
sistema de controle interno é documento que, pela sua
unilateralidade, não serve como prova da solicitação de
mudança de plano. A presunção é de que a empresa que
possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios
de assegurar a identidade de seus clientes, assumindo
para si o ônus da prova da contratação. Ilegalidade na
cobrança  dos  serviços.  Hipótese  que  supera  ao  mero
transtorno do cotidiano. Caráter punitivo-pedagógico que
pontua o dano moral.  Quantum indenizatório.  Montante
fixado  em  primeiro  grau  (R$  5.000,00)  que  se  mostra
aquém dos padrões da Câmara para casos análogos. No
caso concreto, como o recurso é da parte ré, o valor deve
ser mantido,  sob pena de violação ao princípio da non
reformatio  in  pejus.  APELO  DESPROVIDO.  (Apelação
Cível Nº 70054688718, Décima Segunda Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de
Camargo, Julgado em 25/07/2013)

No mais, caberia às Promovidas, nos termos do art. 333, II, do

CPC, apresentarem provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito do Autor.

No  tocante  ao  valor  dos  danos  morais,  tem-se  que  a

indenização deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a

prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não

seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a

ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Dessarte,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, tenho que a reparação indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil

mil reais) fixada na Sentença não merece reparo. 

Isso posto, rejeito a preliminar, e no mérito,  DESPROVEJO a
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Apelação Cível interposta pelas Promovidas.

Por  fim,  majoro  os  honorários  advocatícios  para  17%

(dezessete por cento), sobre o valor da condenação, nos do art. 85, § 11, do

CPC.

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado para
substituir  o  Desembargador  Leandro  dos  Santos), o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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