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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelação Cível – nº. 0041676-91.2013.815.2001

Apelante: Claro S/A – Adv.: Lucas Damasceno Nóbrega Cesarino  - 
OAB/PB Nº 18.056

Apelado: Thiago Roberto Costa Carvalho – Adv.: Max Frederico Saeger 
Galvão Filho – OAB/PB Nº 10.569  

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –
PLANO DE TELEFONIA FIXA – CONTRATO NÃO
REALIZADO PELO APELADO – NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA  NO  SERASA  –  ILEGALIDADE  –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO
FIXADA  OBEDECENDO  OS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  –
JUROS  DE  MORA  –  RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE O
EVENTO  DANOSO  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 105/117) interposta por
Claro S/A, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca da Capital, que nos autos da  Ação Declaratória de Inexistência
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de Débito c/c Danos Morais, julgou procedente o pedido contido na inicial. 

Nas  razões  recursais,  alega  o  apelante  que  os
documentos  constantes  nos  autos  comprovam  o  vínculo  contratual
existente com o apelado, e que o débito questionado na lide é resultante
da utilização dos serviços de telefonia prestados pela apelante.

Alega ainda que partindo do pressuposto de o apelado
não  efetuou  o  pagamento  das  faturas,  é  indubitável  a  legalidade  da
inclusão do nome do autor no cadastro de órgão de proteção ao crédito.

Aduz que mesmo que eventual responsabilidade fosse
atribuída a apelante pelo suposto evento danoso causado ao apelado, tal
evento  não  tem  o  condão  de  ingressar  no  mundo  do  dano  moral
indenizável, configurando um mero dissabor, natural de ocorrer no dia a
dia das pessoas.

Aduz ainda esta Egrégia Corte de Justiça é bastante
moderada na fixação de indenização por dano moral, para que não haja
enriquecimento injustificado por parte da vítima de eventual infortúnio.

Ressalta que os juros de mora devem incidir desda a
data da condenação. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 122/123.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 131/132).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  o  apelado  ingressou
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com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais contra
a apelante, buscando reparação por ter seu nome negativado no Serasa
mesmo não possuindo nenhum vínculo contratual com a apelante.

Na  sentença  de  fls.  101/104,  a  Magistrada  singular
julgou procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento de uma
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção
monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

DANOS MORAIS

Analisando  os  autos,  observo  que  a  apelante  não
trouxe  nenhuma  cópia  de  documento  de  identidade,  comprovante  de
residência ou contrato assinado pelo apelado, contratando e solicitando a
instalação da linha telefônica nº 3045-3451.

Os documentos de fls. 58/63 comprovam apenas que
um terceiro utilizou os dados cadastrais do apelado de forma fraudulenta
para  contratar  os  serviços  de  telefonia,  não  podendo  o  apelado  ser
responsabilizado se a apelante não se resguardar de exigir ao menos um
documento de identificação quando firma pacto com seus clientes.

Desta  forma,  o  dano  moral  ficou  caracterizado  pelo
constrangimento, situação vexatória, do apelado em ter o seu bom nome
negativado  no  Serasa,  mesmo  sem  possuir  nenhum  vínculo  com  a
apelante.

Com  relação  a  fixação  do  “quantum”  indenizatório,
frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por Dano
Moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a
dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de  indenização  por
dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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Diante  da  valoração  das  provas,  entendo  que  é
adequado o  “quantum”  fixado,  considerando-se  o  constrangimento  e  a
situação vexatória, pelo que passou o apelado, uma vez que quando da
fixação  do  valor  indenizatório  deve  o  Magistrado,  por  seu  prudente
arbítrio,  levar  em  consideração  as  condições  econômicas  e  sociais  da
ofendida  e  do  causador  do  ato  ilícito;  as  circunstâncias  do  fato;  sem
esquecer o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode servir de
causa a enriquecimento injustificado.

 
No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça

decidiu que:
“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos
razoáveis, não se justificando que a reparação
enseje  enriquecimento  indevido,  com
manifestos  abusos  e  exageros,  devendo  o
arbitramento  operar-se  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
financeiro  das  partes,  orientando-se  o
julgador  pelos  critérios  sugeridos  pela
doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de
sua  experiência  e  bom  senso,  atento  à
realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso.”  (REsp 305566/Df; RECURSO ESPECIAL
2001/0022237-4.  Rel.  Min.  Sálvio  de
Figueiredo  Teixeira.  Quarta  turma.  DJ
13.08.2001)   

JUROS DE MORA

Em  relação  aos  juros  de  mora,  é  cediço  que  nas
indenizações  recorrentes  de responsabilidade extracontratual,  como  “in
casu”  incidem a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.
DIVULGAÇÃO INDEVIDA DO NOME COMPLETO
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E DA FOTO DE ADOLESCENTE FALECIDO NA
PRÁTICA  DE  ATO INFRACIONAL.  ABUSO NO
DIREITO  DE  INFORMAR.  OCORRÊNCIA  DE
DANO  MORAL  INDENIZÁVEL.  VALOR
RAZOÁVEL DO QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL.
SÚMULA  54/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  Modo  de  veiculação  de  reportagens,
noticiando a morte do filho dos autores, em
confronto com policiais militares, que maculou
a honra do menor e de sua família, expondo-
os  a  situação  extremamente  vexatória  e
constrangedora.
2.  Não  obstante  o  caráter  informativo  dos
noticiários  demandados  e  seu  perceptível
interesse  público,  ficou  claro  o  abuso  no
direito  de  informar.  Em  se  tratando  de
adolescente,  cabia  às  empresas  jornalísticas
maior prudência e cautela na divulgação dos
fatos, do nome, da qualificação e da própria
fotografia  do  menor,  de  forma  a  evitar  a
indevida  e  ilícita  violação  de  seu  direito  de
imagem e dignidade pessoal.
3.  O  valor  estabelecido  pelas  instâncias
ordinárias  a  título  de indenização por  danos
morais pode ser revisto nas hipóteses em que
a  condenação  se  revelar  irrisória  ou
exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que não se evidencia no caso
em tela  (R$  18.000,00,  sendo  R$  6.000,00
para cada demandado).
4.  Na  hipótese  de  responsabilidade
extracontratual,  os  juros  de  mora  são
devidos desde a data do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 deste Tribunal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
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(AgInt  no  REsp  1406120/SP,  Rel.  Ministro
LÁZARO  GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO  TRF  5ª  REGIÃO),  QUARTA
TURMA,  julgado  em  16/11/2017,  DJe
22/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  ACIDENTE
FERROVIÁRIO.  VÍTIMA  FATAL.  CULPA
CONCORRENTE.  PRECEDENTES.  DANOS
MORAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO.
PRECEDENTES.
1.  Ao  imputar  à  companhia  de  trens  a
responsabilidade  pelo  acidente  ocorrido,  a
decisão  primeva,  dentre  os  diversos
precedentes  colacionados  para  embasar  o
decisum, trouxe precedente idêntico ao caso
sob exame, que figurou, inclusive, na ementa
da decisão monocrática.
2.  A  jurisprudência  do  STJ  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  há  culpa
concorrente  entre  a  concessionária  do
transporte  ferroviário  e  a  vítima,  seja  pelo
atropelamento  desta  por  composição
ferroviária, hipótese em que a primeira tem o
dever de cercar e fiscalizar os limites da linha
férrea, mormente em locais de adensamento
populacional, seja pela queda da vítima que,
adotando  um  comportamento  de  elevado
risco,  viaja  como  'pingente'.  Em  ambas  as
circunstâncias, concomitantemente à conduta
imprudente  da  vítima,  está  presente  a
negligência  da  concessionária  de  transporte
ferroviário, que não se cerca das práticas de
cuidado  necessário  para  evitar  a  ocorrência
de sinistros. (REsp 1.034.302/RS, Rel.
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Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  12/04/2011,  DJe
27/04/2011- grifou-se).
3.  Na  hipóteses  dos  autos,  a
responsabilidade civil  é extracontratual,
motivo pelo qual devem os juros de mora
incidir  a  partir  do  evento  danoso
(Súmula 54/STJ). Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1175601/SP,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  16/11/2017,  DJe
23/11/2017)

ISTO  POSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO,  mantendo  a  sentença  vergastada  em  todos  os  seus
termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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