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APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS  C/C  ANULAÇÃO  DE  DÉBITOS  E
ASSENTAMENTOS.  PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO DA PROMOVENTE.  MAJORAÇÃO
DO  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  CABIMENTO.
FIXAÇÃO  DO  VALOR  DE  ACORDO  COM  OS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  REFORMA  DO
DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

-  O fornecedor de serviços responde objetivamente
pelos danos morais causados à parte, em virtude da
deficiência  na  prestação  dos  serviços,  e  restando
comprovada a inscrição indevida do nome da autora
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nos cadastros de Órgão de Proteção ao Crédito, sem
ter a mesma contraído débito, imperioso o dever de
indenizar.

-  A indenização por dano moral deve pautar-se na
razoabilidade  e  proporcionalidade,  e  ser  capaz  de
adequar na justa medida, a adversidade suportada,
sendo,  pois,  compensatória e  punitiva ao  mesmo
tempo, porquanto quando fixada de forma aquém na
decisão  primeva,  o  quantum indenizatório  deve ser
majorado em face dos constrangimentos enfrentados
pela  parte  autora,  não  só  por ter  seu  nome
negativado  no  Órgão  de  Proteção  ao  Crédito,  mas
pelas  consequências  advindas  de  tal  indevido
proceder.

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.

Elayne Cristina Dantas ingressou com uma Ação de
Reparação  por  Danos  Morais  c/c  Anulação  de  Débitos  e  Assentamentos  com
pedido  de  antecipação  de  tutela  em  desfavor  da empresa  Claro  S/A,  sob  o
argumento  de ocorrência  de  danos  morais  indenizáveis,  oriundos  de  inscrição
indevida de seu nome no órgão de proteção ao crédito, proveniente de débito não
constituído  pela  autora.  Ademais,  noticia  que  só  veio  a  tomar  conhecimento  das
pendências financeiras, quando necessitou retirar cheque em sua agência bancária e
foi impedida em razão de seu nome constar no Serasa.
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Comprova  suas  alegações  com  os  documentos
carreados, fls. 08/33.

Tutela antecipada deferida, fl. 36.

A Empresa de  Telefonia apresentou contestação, fls.
42/55, rebatendo as alegações da autora e, ao final, requerendo a improcedência do
pedido.

 
O Juiz  a  quo julgou  procedente  o  pedido,

consignando os seguintes termos, fls. 74/77:

Isto posto, diante de tudo mais que dos autos consta,
atento ao art. 269, I do CPC, julgo PROCEDENTE os
pedidos da exordial para declarar a inexistência da
dívida discutida nos autos, condenando a parte ré ao
pagamento da indenização, a título de dano moral,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que
será atualizado a partir desta decisão até definitivo
pagamento, incidindo juros de mora de 1% (um por
cento)  ao  mês,  a  partir  da  data  da  negativação,  e
correção monetária a partir desta data, aferida pelo
INPC.
Condeno a promovida às despesas do processo, além
de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte
por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  conforme
explana o art. 20, § 3º do CPC.

Inconformada com o teor do édito judicial,  a parte
autora interpôs  APELAÇÃO,  fls.  79/82,  pugnando  pela  majoração  do  quantum
indenizatório, haja vista o valor arbitrado encontrar-se fora da realidade do sistema
jurídico pátrio, pois  é insignificante diante da situação econômica da ré e do dano
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causada à recorrente.

 
Contrarrazões, fls. 85/93, aduzindo, em síntese,  que

agiu no exercício regular de seu direito, porquanto ausente o ato ilícito, devendo,
assim, o recurso apelatório manejado pela demandante ser desprovido.

 
Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se

em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, restou comprovado  nos autos,  a inserção
indevida  do  nome de  Elayne Cristina  Dantas,  junto  ao  SERASA,  realizada  pela
CLARO S/A, de R$ 459,80 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos),
dívida não reconhecida pela apelante, assim como, a sua ida à 3ª Delegacia Distrital
da Capital e, ainda, ao PROCON de João Pessoa, buscando solucionar tal problema
que não deu causa, restando a caracterização dos danos sofridos pela inconformada. 

Por  oportuno,  deve-se  registrar  que  a  própria
CLARO S/A se conformou com a sentença, não interpondo o competente recurso.

Com  efeito,  a matéria  posta  a  debate,  neste
momento, diz respeito ao quantum arbitrado pelo Magistrado, quando da prolatação
de sua decisão na presente demanda.

Nessa trilha de raciocínio,  para a determinação da
quantia  indenizatória  moral,  os  critérios utilizados devem estar  de acordo com a
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melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  pertinente  à  matéria  sub  examine,
consoante a qual incumbe ao julgador arbitrar, 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 seja inexpressivo a ponto
de não atender aos fins por si propostos.

Sendo assim, no intuito de se perquirir o valor do
dano  moral,  é  necessário  levar  em  consideração  as  condições  pessoais  dos
envolvidos, a fim de não se transpor os limites dos bons princípios que regem as
relações  de  direito  atinentes  à  matéria,  a  saber,  o  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173,
cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, pronunciou-se no sentido de que “não
há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso
concreto”.

Nesse  sentido,  é  válido  trazer  a  lume
pronunciamento do doutrinador  Humberto Theodoro Júnior, o qual se manifestou
no tocante aos limites e critérios utilizados pelo julgador, para a fixação do valor da
indenização decorrente de danos morais:

O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do
princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades
de  cada  caso,  principalmente  em  função  do  nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão (In. RT 662/9).  

Nesse  norte,  não  se  pode  deixar  de  sopesar,  no
momento  da  quantificação  do  dano  moral,  as  condições  sócio-econômicas  do
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ofendido e  do ofensor,  sob  pena  de serem estipuladas  indenizações  afastadas  da
realidade das partes.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou da seguinte
forma:

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSTALAÇÃO  DE  LINHA  TELEFÔNICA.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE. REGISTRO
DO  NOME  DA  AUTORA  NA  SERASA.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.
RAZOABILIDADE.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Percentual que se mostra justo ao
trabalho  desempenhado.  Sentença  mantida  –
desprovimento  dos  recursos.  O  dano  moral
independe  de  prova,  sendo  suficiente,  para  o
acolhimento  da  pretensão  ressarcitória,  a
demonstração  do  ato  ilícito.  Não  é  necessária  a
consumação do prejuízo, que não é requisito para o
ressarcimento  decorrente  da  inclusão  indevida  do
nome do autor em cadastros restritivos, posto que, o
direito à reparação nasce do próprio ato, impondo à
necessidade de  resposta.  O quantum indenizatório
há de ser fixado na soma de todas as circunstâncias
do caso e à luz dos princípios da razoabilidade e da
eqüidade, cuidando-se para evitar o enriquecimento
sem  causa  da  vítima.  (TJPB;  AC  001.2005.021803-
9/002;  Campina  Grande;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes
Pereira Filho; DJPB 15/03/2011; Pág. 5) - sublinhei.
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Desse modo, considerando a extensão do dano, bem
como as circunstâncias do fato, sua repercussão e as condições sócio-econômicas da
vítima  e  do  ofensor  e,  ainda,  atentando-me  aos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, entendo prudente reformar a sentença primeva, para majorar a
quantia estabelecida a título de danos morais para o equivalente a R$ 10.000,00 (dez
mil reais), valor este que servirá para amenizar o sofrimento da autora, tornando-se,
também, 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.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  À
APELAÇÃO,  no  sentido  de  majorar  os  danos  morais  para  a  importância  de  R$
10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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