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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA.  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.
CONTRATAÇÃO  PELA  PARTE  CONSUMIDORA.
COBRANÇA INDEVIDA.  INSCRIÇÃO  DO NOME
DO  AUTOR NO  ROL DOS  MAUS  PAGADORES.
DANO  MORAL.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
PROMOVENTE.  DANO  MORAL  EVIDENCIADO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO.
FIXAÇÃO  DO  VALOR.  INOBSERVÂNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
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PROPORCIONALIDADE.  REFORMA  DA
SENTENÇA  NESTE  TÓPICO.  PROVIMENTO
PARCIAL.

-  O  abalo  de  crédito  causado  pela  inscrição  e
manutenção indevida do nome do consumidor nos
cadastros de devedores inadimplentes,  por si  só,  já
gera  e  comprova  o  dano  moral  sofrido  pela  parte
lesada.

-  Pela  inteligência  do  art.  14,  da  legislação
consumerista,  aplica-se  a  responsabilidade  objetiva
do fornecedor dos serviços, diante de sua deficiência
na  prestação  do  serviço  ofertado,  pois  é  dever  da
empresa tomar as devidas cautelas ao inserir o nome
do consumidor no cadastro de inadimplentes.

-  Comprovada  a  lesão,  cumulada  aos  demais
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como
indispensável  a  reparação,  visto  ser  essa  a  única
forma de compensar o dano moral sofrido.

-  O  quantum fixado a  título  de  danos  morais  deve
atentar  aos  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  valor este  que  servirá  para
amenizar sofrimento da vítima, tornando-se, ainda,
um  fator  de  desestímulo  à  reiteração  da  conduta
praticada  pelo  agente  causador  do  dano,  fazendo
com que este adote medidas para evitar a repetição
da conduta.

RECURSO  ADESIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL  DA  EMPRESA  DE  TELEFONIA.  PEDIDO
FORMULADO  NA  EXORDIAL.  SENTENÇA  DE
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PROCEDÊNCIA  INTEGRAL.  MAJORAÇÃO  DA
VERBA  HONORÁRIA.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  AUSÊNCIA.  INADMISSIBILIDADE
PATENTE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECLAMO.

- O recurso adesivo, em regra, só é cabível quando o
julgamento  da  causa  implicar  sucumbência
recíproca,  circunstância  não  verificada  no  caso  em
tela.

- De acordo com a legislação processual de regência,
detectada  a  ausência  de  sucumbência  recíproca,
incabível conhecer do recurso adesivo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  apelo  e  não
conhecer do recurso adesivo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 232/245, interposta por
Telemar  Norte  Leste  S/A  –  substituta  da  Empresa  OI,  combatendo  sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, fls.
222/227, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais
ajuizada por José Pinto Brandão, nestes termos:

Ante  ao  exposto,  e  ao  que mais  dos  autos  consta,
julgo  PROCEDENTE  a  ação,  acolhendo  o  pedido
para declarar a inexistência de débito e impondo à ré
o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
o  que  faço  com  fulcro  no  art.  5º,  V  e  X,  da
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Constituição  Federal,  c/c  o  art.  6º,  VI,  da  Lei  nº
8.078/90, e, ainda, c/c art. 186 do Código Civil, valor
que deve ser corrigido e acrescido de juros de mora
de  1%  ao  mês  desde  a  data  do  evento  danoso.
Declaro ainda inexistente o débito cobrado. Condeno
a promovida  ao  pagamento  das  custas  e  despesas
judiciais,  e  ainda,  em honorários  advocatícios,  que
fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a recorrente realiza apanhado fático
e sustenta merecer reforma a sentença, uma vez que os serviços estavam à disposição
da parte demandante durante todo tempo, motivo pelo qual as cobranças realizadas
são devidas, assim como a inscrição do seu nome no rol dos maus pagadores se deu
de forma legal, atuando no exercício regular de seu direito. Alternativamente, requer,
caso assim não entenda este Sodalício, a minoração do valor fixado a título de danos
morais.

Contrarrazões,  fls.  257/266,  nas quais,  refutando os
termos propostos no reclamo, defende a manutenção do valor arbitrado a título de
indenização, pugna pelo desprovimento do apelo.

Em  sequência,  fls.  267/272,  José  Pinto  Brandão
forcejou  com  RECURSO  ADESIVO,  postulando  a  majoração  dos  honorários
advocatícios arbitrados, devendo a fixação incidir da condenação, e não do valor da
causa. 

Contrarrazões,  fls.  275/277,  sustentando  a  não
subsistência dos fatos elencados no recurso adesivo, evitando-se, por conseguinte, o
enriquecimento ilícito.

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
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Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  se  a
cobrança indevida nas faturas do telefone celular (083) 8863-1214, pertencente a José
Pinto Brandão, advinda do programa “Oi conta total”, depois “Oi Paggo”, aliada à
inclusão com o seu nome no cadastro  de proteção ao  crédito,  configura conduta
ilícita passível de indenização por danos morais, verificando-se, ainda, admitida a
reparação civil, se o valor fixado pelo magistrado singular é adequado à situação.

Oportuno ressaltar que nos termos do art. 333, I, do
Código de Processo Cível, vigente ao tempo do ingresso deste apelatório, fl. 231, ao
autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao réu, por sua vez,
demonstrar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do  direito
alegado. Senão vejamos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando  o  conjunto  fático-probatório  constante
dos  autos,  notadamente  o  documento  encartado  às  fls.  11/12,  verifica-se  que  as
alegações autorais  são verídicas,  uma vez que restou devidamente comprovado a
negativação de seu nome pela empresa demandada, em razão de dívidas referentes à
conta  telefônica,  bem como a  exorbitância  nas  faturas  cobradas  pela  empresa  de
telefonia, fls. 14/34.

Por  sua  vez,  a  promovida,  a  quem  competia
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demonstrar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do  direito
invocado na inicial, não o fez satisfatoriamente, uma vez que não juntou aos autos,
qualquer documento comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tendo se limitado a elucidar, tão
somente, os critérios adotados para instalação e disponibilização da linha telefônica,
bem como, sua ausência de responsabilidade na hipótese.

Nesse viés,  a  Telemar Norte Leste S/A  não juntou
prova  hábil  a  desconstituir  a  ofensa  extrapatrimonial  vivenciada  com a  restrição
cadastral em comento. O liame de causalidade se entrelaça na conduta culposa da
apelante com o dano experimentado pela vítima, causado exclusivamente por conta
daquela empresa,  quando do envio do nome ao banco de dados dos serviços de
proteção  ao  crédito,  sem  antes  tomar  as  devidas  cautelas,  para  não  ocorrer  o
equívoco em questão, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade
por culpa exclusiva de terceiro.

A relação existente entre os litigantes é, sem dúvida,
de natureza consumerista,  o que impõe à requerida responsabilidade de natureza
objetiva,  nos  moldes  do  art.  14,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  ou  seja,
independente  da  apuração  da  culpa,  salvo  se  comprovada  a  culpa  exclusiva  da
vítima ou fato de terceiro, o que não restou configurado na espécie.

No  episódio,  a  apelante  agiu  com  negligência  ao
inserir o nome da eventual consumidora no cadastro de restrição ao crédito, sem se
cercar  dos  cuidados  necessários,  com a  finalidade  de  conferir  se  a  mesma tinha
contratado os serviços de telefonia, caracterizando-se, assim, o defeito na prestação
de serviço.

Restando  incontroversa  a  negativação  indevida  do
nome da parte autora, por não ter a ré provado qualquer fato impeditivo, extintivo
ou  modificativo  do  direito  alegado,  imperioso  o  reconhecimento  na  falha  na
prestação do serviço e, como consequência, a declaração de inexistência do débito
questionado e o dever de indenizar.
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Por outro quadrante,  a inscrição do nome da parte
em cadastro desabonador ao crédito,  de forma indevida,  constitui  causa de dano
moral puro, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova
dos incômodos sofridos. É que o cidadão que tem, indevidamente, seu nome sujeito a
restrição em órgãos de proteção ao crédito,  suporta  indiscutível  constrangimento,
ultrapassando a seara de mero dissabor, tornando-se inquestionável o dano moral, o
qual desafia adequada reparação, porquanto, sem o conhecimento dos fatos à sua
volta e sem contribuir para a sua ocorrência, é lesionado nas esferas da honra objetiva
e subjetiva. 

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DIVIDA C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATAÇÃO  NÃO
REALIZADA.  DÉBITO INEXISTENTE.  INCLUSÃO
DA  PROMOVENTE  NO  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  REJEIÇÃO.  ENTENDIMENTO
PACIFICADO  NO  STJ  E  NESTA  CORTE.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Não  tendo  o  ora
apelante, em momento algum, apresentado qualquer
documento  que  contrariasse  as  afirmações  da
promovente,  ora  recorrida,  e  pudesse  justificar  a
negativação  de  seu  nome  em  razão  de
inadimplemento  de  dívida  que  lhe  foi
indevidamente  imputada,  ônus  que  lhe  incumbia,
nos termos do art. 333, II, do CPC, não há como se
afastar a condenação ao pagamento de indenização
por dano moral, nos moldes fixados na sentença. - A
inscrição  do  nome  do  consumidor  em  cadastro
restritivo de crédito em razão de dívida inexistente
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provoca naturalmente agravos à honra do atingido
e  prejuízos  à  sua  pessoa,  gerando  a  inegável
obrigação  de  indenizar  os  danos  morais.  - A
indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio do juiz, 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  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00223305720138152001, -  Não possui -,  Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA, j. em 16-03-2016) – negritei.

Entretanto, o arbitramento indenização pelos danos
morais suportados pelo demandante, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não
cumpre a finalidade a que se propõe.

Concernente 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 das partes, o bem jurídico lesado e a gravidade da conduta,
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.

Desse modo, o Magistrado a quo, ao arbitrar o valor
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indenizatório referente aos danos morais, ao meu sentir, não atentou aos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, portanto, ser reduzido para R$
5.000,00  (cinco  mil  reais), quantia  que  considero  suficiente  para  compensar  o
inconveniente  sofrido,  funcionando,  ainda,  como  um  fator  de  desestímulo  à
reiteração da conduta ora analisada, pois fará com que a demandada adote medidas
para evitar a repetição de atos de tal natureza.

Pelas  razões  postas,  deve  ser  reformada  a  decisão
recorrida, no sentido de reduzir o quantum indenizatório, mantendo-se em todos os
demais termos.

No  recurso  adesivo,  postula-se  a  majoração  dos
honorários advocatícios fixados com base no valor da causa.

Como é cediço, antes de adentrar o juízo de mérito
de  qualquer  recurso,  deve-se  proceder  à  análise  do  juízo  de  admissibilidade,
consistente  no exame dos  pressupostos  que tornam a  insurgência  apta  ou não  a
exame.

Na  espécie,  verifica-se  a  existência  de  questão  de
ordem processual que impede o conhecimento deste adesivo, qual seja, a ausência de
sucumbência recíproca.

Em outras palavras, a admissão de recurso adesivo
que  veicula  inconformismo  próprio  de  recurso  principal  –  sem  que  exista  a
sucumbência  recíproca  legalmente  exigida  –  implica,  em  certa  medida,  um
tratamento  desigual  entre  os  litigantes,  já  que  premia,  com  uma  oportunidade
recursal adicional, a parte que deixou de impugnar a sentença no tempo e modo
devidos, em virtual prejuízo daquela que recorreu com estrita observância ao prazo e
à forma prescritas na legislação processual aplicável. 

Em reforço, o art. 500, do Código de Processo Civil
regente à época do apelatório, bem como o art. 997, §1º do NCPC (norma processual
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no ato de interposição do adesivo), são claros ao estabelecer que cabe recurso adesivo
quando restarem vencidos, na demanda, autor e réu. 

Assim,  revela-se  manifestamente  incabível,  na
espécie,  o  recurso  adesivo,  pois  ausente  uma circunstância  objetiva (sucumbência
recíproca)  que,  na  dicção  da  lei  processual,  condiciona  a  admissibilidade  dessa
específica via impugnativa.

Nessa  linha  de  pensamento,  trago  a  lume
precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça gaúcho:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSCRIÇÃO
NEGATIVA.  DÉBITO  INEXISTENTE.  DANOS
MORAIS.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
MAJORADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
EVENTO  DANOSO.  FALTA  DE  INTERESSE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  MANTIDOS.
RECURSO ADESIVO. O RECURSO ADESIVO, EM
REGRA,  SÓ  É  CABÍVEL  QUANDO  O
JULGAMENTO  DA  CAUSA  IMPLICAR
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA,  CIRCUNSTÂNCIA
NÃO VERIFICADA NO CASO EM TELA. TERMO
INICIAL DOS  JUROS  DE  MORA.  RECURSO  DO
AUTOR  NÃO  CONHECIDO  EM  PARTE,  NA
MEDIDA EM QUE NA SENTENÇA RECORRIDA O
MAGISTRADO  SINGULAR JÁ  FIXOU  O  TERMO
INICIAL  DAS  JUROS  DE  MORA  A  DATA  DO
EVENTO  DANOSO,  FALTANDO  INTERESSE
RECURSAL EM RELAÇÃO A ESSE PONTO. VALOR
DA INDENIZAÇÃO.  1.  A indenização  por  danos
morais  deve  ser  quantificada  com  ponderação,
devendo  atender  aos  fins  a  que  se  presta  -
Compensação do abalo e atenuação do sofrimento -
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Sem representar, contudo, enriquecimento sem causa
da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 4.000,00) está
aquém  o  parâmetro  adotado  por  esta  câmara  em
casos  análogos,  comportando  majoração  para  R$
8.000,00. Honorários. Restam mantidos os honorários
advocatícios  fixados  na  sentença,  porquanto
devidamente ponderadas as circunstâncias do art. 85,
§2º,  do  NCPC,  além  de  que,  com  a  majoração  da
indenização,  resta  a  verba  honorária  também
majorada. Recurso adesivo não conhecido. Apelação
conhecida em parte e,  nesta,  parcialmente provida.
(TJRS;  AC  0134312-10.2017.8.21.7000;  Porto  Alegre;
Nona  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Eduardo
Richinitti; Julg. 12/07/2017; DJERS 18/07/2017) 

E, 

APELAÇÃO  CIVEL  E  RECURSO  ADESIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSCRIÇÃO
NEGATIVA.  DÉBITO  INEXISTENTE.  DANOS
MORAIS.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
MAJORADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
EVENTO  DANOSO.  FALTA  DE  INTERESSE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  MANTIDOS.
RECURSO ADESIVO. O RECURSO ADESIVO, EM
REGRA,  SÓ  É  CABÍVEL  QUANDO  O
JULGAMENTO  DA  CAUSA  IMPLICAR
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA,  CIRCUNSTÂNCIA
NÃO VERIFICADA NO CASO EM TELA. TERMO
INICIAL DOS  JUROS  DE  MORA.  RECURSO  DO
AUTOR  NÃO  CONHECIDO  EM  PARTE,  NA
MEDIDA EM QUE NA SENTENÇA RECORRIDA O
MAGISTRADO  SINGULAR JÁ  FIXOU  O  TERMO
INICIAL  DAS  JUROS  DE  MORA  A  DATA  DO
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EVENTO  DANOSO,  FALTANDO  INTERESSE
RECURSAL EM RELAÇÃO A ESSE PONTO. VALOR
DA INDENIZAÇÃO.  1.  A indenização  por  danos
morais  deve  ser  quantificada  com  ponderação,
devendo  atender  aos  fins  a  que  se  presta  -
Compensação do abalo e atenuação do sofrimento -
Sem representar, contudo, enriquecimento sem causa
da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 4.000,00) está
aquém  o  parâmetro  adotado  por  esta  câmara  em
casos  análogos,  comportando  majoração  para  R$
8.000,00. Honorários. Restam mantidos os honorários
advocatícios  fixados  na  sentença,  porquanto
devidamente ponderadas as circunstâncias do art. 85,
§2º,  do  NCPC,  além  de  que,  com  a  majoração  da
indenização,  resta  a  verba  honorária  também
majorada. Recurso adesivo não conhecido. Apelação
conhecida em parte e,  nesta,  parcialmente provida.
(TJRS;  AC  0134312-10.2017.8.21.7000;  Porto  Alegre;
Nona  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Eduardo
Richinitti; Julg. 12/07/2017; DJERS 18/07/2017) 

Portanto,  deixo  de conhecer  da insurreição adesiva
interposta  pelo  autor,  porquanto  não  satisfeitas  todas  as  suas  condições  de
admissibilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO,  PARA MINORAR OS DANOS MORAIS,  E  NÃO CONHEÇO O
RECURSO ADESIVO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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