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APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA
FACILITAÇÃO  DA DEFESA –  OPÇÃO EM LITIGAR NO
PRÓPRIO  DOMICÍLIO  –  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  101,
INCISO I DO CDC – MÉRITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA  – PROCEDÊNCIA  –
QUANTUM INDENIZATÓRIO  FIXADO  EM  VALOR QUE
AUTORIZA  A  MAJORAÇÃO  –  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE –
PROVIMENTO DO RECURSO.

- A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a facilitação
da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita
que este proponha ação em seu próprio domicílio." (REsp
1.084.036/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 17.3.09)

-  À luz de jurisprudência assente no Superior  Tribunal  de
Justiça,  “o  dano  moral  sofrido  em  virtude  de  indevida
negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou
seja, independentemente de prova.”1

- Incumbe ao magistrado arbitrar a indenização observando
as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como  as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de
modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco
que seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins a que
se propõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

1  STJ - AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe 09/12/2015.
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ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  (fls.  69/76) interposta por Geoci
Alves Pinto,  buscando a reforma parcial  da sentença proferida pelo Juízo da
Comarca de Solânea nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c
Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo ora Apelante em face da Cosern
– Companhia Energética do Rio Grande do Norte.

Narra o Autor, na exordial (fls. 02/11), que foi surpreendido ao
constatar que seu nome estava negativado nos órgãos de restrição ao crédito,
com duas inscrições, nos valores de R$ 48,14 (quarenta e oito reais e quatorze
centavos) e R$ 50,79 (cinquenta reais e setenta e nove centavos).

Afirma, ainda, que é proprietário de uma casa na cidade de
Natal/RN, localizada na Rua São Bento, nº 848, Bairro Nordeste, entretanto, as
cobranças referem-se a um imóvel localizado na Rua Manoel Miranda, nº 1055,
Bairro Alecrim, que o Autor desconhece.

Sobreveio a sentença (fls.  59/62),  tendo o magistrado  a quo
julgado os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

[…]
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta e pelos
princípios  jurídicos  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE  os  pedidos  formulados  na  presente  ação
para declarar a nulidade do débito existente entre o autor e
Cia energética do Rio Grande do Norte (COSERN) com a
consequente retirada do seu nome dos serviços de proteção
ao crédito em relação as dívidas aqui em comento, e ainda a
condenação  do  promovido,  ao  pagamento,  em  favor  do
autor,  da  quantia  de  R$  2.500,00  (dois  mil  e  quinhentos
reais)  a  título  de  indenização  por  danos  morais,  estes
devidamente corrigidos por ocasião do pagamento a incidir a
partir da citação.

Condeno  ainda  o  promovido  ao  pagamento  de  custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  os  quais  fixo  em
10% sobre o valor da condenação.
[...]

A  parte  autora  interpôs  recurso  apelatório (fls.  69/76),
requerendo a  majoração do valor arbitrado a título de danos morais  para R$
8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões  às  fls.  82/87,  pugnando  a Apelada pelo
desprovimento do recurso.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
pugnou pelo prosseguimento do feito sem manifestação de mérito (fls. 99/100).

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação para tentativa de
composição amigável, a qual restou infrutífera (fl. 105).

VOTO

Inicialmente,  cumpre registrar  que,  em que pese a empresa
demandada possuir  sede no estado do Rio Grande do Norte,  o  Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 101, I, assim dispõe:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de
produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos
I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

[…] (grifei)

Sobre a tema, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -  RECONHECIMENTO  DE
INCOMPETÊNCIA  EX  OFFICIO  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO.
IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR.
1.  A  competência  territorial,  em  se  tratando  de  relação
consumerista, é absoluta.  Se a autoria do feito pertence
ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local
em que melhor possa deduzir sua defesa,  escolhendo
entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no
do local  de cumprimento da obrigação, ou no foro de
eleição  contratual,  caso  exista. Inadmissível,  todavia,  a
escolha  aleatória  de  foro  sem  justificativa  plausível  e
pormenorizadamente demonstrada. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)
(grifei)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.  DECLINAÇÃO  DE  OFÍCIO.  FACULDADE
DO CONSUMIDOR DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DO
SEU  DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE  DE  OPTAR  POR
PROPÔ-LA NO FORO DO DOMICÍLIO  DO RÉU OU DO
LUGAR EM QUE SITUADA A SEDE DA PESSOA JURÍDICA
DEMANDADA.  Cuidando-se  de  demanda  derivada  de
relação  de  consumo,  o  art.  101  do  CDC  faculta  ao
consumidor propô-la no foro do seu domicílio. Porém,
nada impede opte por ajuizá-la no foro do domicílio do réu,
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regra geral do art. 94 do CPC, ou do local em que se situa a
sede  da  pessoa  jurídica  acionada,  conforme  previsão  do
artigo  100,  inciso  IV,  alínea  "a",  do  CPC.  RECURSO
PROVIDO DE PLANO, COM FULCRO NO ART. 557, §1º-A,
DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70066784554, Nona
Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Miguel
Ângelo da Silva, Julgado em 30/09/2015) (grifei)

Desta forma, possuindo o Autor domicílio em Solânea – PB,
conforme  documento  de  fl.  14,  evidente  está  a  competência  da  Justiça
Estadual da Paraíba para julgamento do presente feito.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório.

O cerne da presente Apelação gira em torno da irresignação do
Autor/Apelante  em  relação  ao  valor  arbitrado  a  título  de  danos  morais  na
sentença  (R$  2.500,00:  dois mil  e  quinhentos  reais),  pelo  que  requer  sua
majoração.

No presente caso, é evidente o abalo psicológico que passou o
Promovente ao ser surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos
de restrição ao crédito,  uma vez que  os débitos referem-se à imóvel  que o
Autor desconhece totalmente.

A negativação se deu nos valores de R$ 48,14 (quarenta e oito
reais  e  quatorze  centavos)  e  R$  50,79  (cinquenta  reais  e  setenta  e  nove
centavos).

É certo que tal situação gerou privações de ordem material e
moral ao Autor, além da submissão a uma via crucis para resolver o problema.

Em hipóteses como a dos autos, de ato que gerou a indevida
negativação do nome da parte em cadastros restritivos de crédito, o dano é in
re ipsa, ou seja, é inerente ao próprio ato, dispensando maiores comprovações
do constrangimento  indenizável  por  parte  de  quem o sofre.  Nesse sentido,
proclama o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  DANO  MORAL.  1.  CONFIGURAÇÃO.  2.
DANO IN RE IPSA. […].
[…] 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento  de  que  o  dano  moral  sofrido  em  virtude  de
indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa,
ou seja, independentemente de prova. Precedentes. […].2

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  […].  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 186, 188 E 403 DO CPC E 14, § 3º, DO CDC.

2  STJ - AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe 09/12/2015.
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SÚMULA N. 282/STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.  DANO  IN  RE  IPSA.
[…]. 
3.   Nos   casos   de   inscrição   indevida   em cadastro  de
restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado  in
re ipsa. […].3

Com efeito, é assente na doutrina e na jurisprudência que a
honra  do  cidadão  deve  ser  compensada  segundo  parâmetros  de
proporcionalidade e razoabilidade. 

Assim, para a fixação da verba indenizatória moral, os critérios
utilizados  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e
jurisprudencial  pertinente  à  matéria  sub  examine,  porquanto  incumbe  ao
magistrado  arbitrar  a  indenização  observando  as  peculiaridades  do  caso
concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima,
de  modo  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,  tampouco  que  seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins a que se propõe.

Desta forma,  reputo o valor de R$  8.000,00 (oito mil reais) –
quantia  requerida  pelo  Apelante  em seu  recurso  –  como justo,  razoável  e
proporcional ao dano, às condições da vítima e do responsável, sendo capaz
de compensar o constrangimento do Autor e suficiente para servir de alerta à
Apelada.

Assim,  a sentença objurgada deve ser mantida no tocante à
declaração de nulidade dos débitos, com a consequente exclusão do nome do
Promovente dos cadastros restritivos de crédito, contudo, deve ser alterada no
que pertine à quantia arbitrada, cabendo a sua elevação. 

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação, majorando
a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
os  honorários  advocatícios  para  15% (quinze por  cento) sobre  o valor  da
condenação, nos  termos  do  art.  85,  §2º  e §11  do  CPC-15,  mantendo-se
inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09

3  STJ - AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe 30/11/2015.
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