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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  REPARAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  COM
EMPRESA RÉ DE TELEFONIA NÃO CELEBRADO
PELO  AUTOR.  COBRANÇA  INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO
AO  CRÉDITO.  ABALO  MORAL  CONFIGURADO.
VERBA QUE DEVE SERVIR DE COMPENSAÇÃO
E REPREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  havendo  anuência  do  Autor  em  contrato
realizado,  este  é  inexistente,  por  lhe  faltar  o
elemento  essencial  de  existência  do  negócio
jurídico, que é a manifestação de vontade.

- A inscrição do nome do consumidor em cadastro
restritivo de  crédito em razão de dívida inexistente
provoca, naturalmente, agravos à honra do atingido
e  prejuízos  à  sua  pessoa,  gerando  inegável
obrigação de indenizar os danos morais,  esses os
quais  se  aferem  na  forma  pura  ou  in  re  ipsa,
prescindida prova do dano.

-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio, conforme razoabilidade,
dados o fim compensatório, a extensão do dano e 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.



Apelação Cível nº 0128236-70.2012.815.2001

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O APELO, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 171. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Claro  S/A  e

Embratel S/A contra a Sentença de fls. 64/67 proferida pelo Juízo da 13ª Vara

Cível da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito

c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por NORIVAL GOMES PORTELA

FILHO,  julgou  procedente  o  pedido  inicial,  para  declarar  a  inexistência  de

débito e condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título

de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros

legais de 12% ao ano, ambos a contar da data da Decisão.

Em  suas  razões,  fls.  82/99,  as  Apelantes  pugnam  pelo

provimento  do  Recurso,  para  que  os  pedidos  formulados  na  inicial  sejam

julgados improcedentes. Não sendo esse o entendimento, requer a minoração

do valor da condenação a título de danos morais.

Ausentes as Contrarrazões, certidão de fl. 162.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não

ofertou parecer de mérito (fls. 166/167).

É o relatório. 

VOTO

Exsurge dos autos que, em 20.09.2012, o Promovente recebeu

um comunicado da Serasa Experian, informando um débito com a Embratel em

seu nome, no valor de R$ 2.233,91 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e

noventa e um centavos), desde 20.01.2009, porém não deu importância.
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O Autor sustenta que lhe foi negado um cadastro para aluguel

de um imóvel junto à imobiliária Teixeira de Carvalho, em 12.12.2012, devido à

restrição acima mencionada.

Após descobrir  que a cobrança foi  originada de um contrato

sob o nº 164988918, realizado em 20.01.2009, na cidade do Rio de Janeiro,

sem a sua anuência, procurou a empresa Ré. No entanto, não obteve êxito,

tendo em vista que não havia nenhum posto de atendimento ao consumidor em

João Pessoa, mas que qualquer problema era só tratar no número 10321, o

que, de igual forma, restaram frustradas todas as tentativas.

O Demandante afirma que é cliente de operadoras de telefonia,

mas nunca fez qualquer transação com a Embratel. 

Alega,  ainda,  que  jamais  recebeu  correspondência  com  a

informação sobre o suposto débito. Ademais, chegou a prestar um Boletim de

Ocorrência na Delegacia de Serviços Concedidos/Defraudações, na Capital.

A Promovida, por sua vez, argumenta que as cobranças são

devidas, ante a contratação realizada via telefone.

O magistrado  a quo julgou procedente o pedido inicial,  para

declarar  a  inexistência  de  débito  e  condenar  a  Ré  ao  pagamento  de  R$

5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

Pois bem. 

A Sentença deve ser mantida.

A  presente  controvérsia  transita  em  redor  da  discussão  da

cobrança indevida e do abalo moral sofridos pelo consumidor Recorrido. 

À luz do art. 373, II, do NCPC, não há qualquer prova tendente

à  comprovação  da  efetiva  utilização  do  serviço  pelo  cliente  ou,  sequer,  à
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demonstração  concreta  de qualquer  outro  fato  desconstitutivo  do  direito  do

autor.

Como dito na Decisão de 1º grau, fl. 65: 

“[…] tudo indica que uma terceira pessoa, provavelmente
utilizando-se  de  documentos  em  nome  do  Autor,
contratou  os  serviços  telefônicos  fornecidos  pela
Demandada, não adimplindo as faturas e dando ensejo à
cobrança indevida de valores.

Assim, não se pode negar que tal cobrança deu-se em
razão da falta de diligência da Ré quando da contratação.

Ora,  a  habilitação  da  linha  deveria  ser  concedida
somente  após  a  verificação  acerca  da  veracidade  dos
documentos  apresentados  e  com a  devida  conferência
das  assinaturas,  o  que,  se  ocorreu,  foi  ineficiente  ao
ponto de não obstaculizar a investida da estelionatária”. 

Não subsistem dúvidas, portanto, acerca da reprovabilidade da

inscrição do nome do Autor em órgão de proteção ao crédito, motivada por

cobrança indevida, revelando-se clara a ocorrência de abalo moral indenizável

à parte consumidora, nos termos sentenciados.

In casu, pois, emerge que a parte Apelante não obteve êxito

em demonstrar qualquer das exceções previstas capazes de excluir o dever de

indenizar,  devendo,  portanto,  arcar  com  os  danos  ocasionados  ao

Demandante, tal como perfilhado no Decisum.

Corroborando  referido  entendimento,  manifesta-se  a  própria

Jurisprudência dominante do TJPB:

APELAÇÃO.  DANO  MORAL.  NEGATIVAÇÃO
IRREGULAR  NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO  DE  FATO  NEGATIVO.  CARTÃO  DE
CRÉDITO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA AO
RÉU.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  ATO  ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  CARACTERIZADA.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. Não tendo a Instituição Financeira demonstrado
cabalmente  no  conjunto  probatório  a  excludente  do
exercício regular do direito para anotação em cadastro de
proteção ao crédito, diante das provas apresentadas pela
parte  promovente,  que  demonstram  a  negligência  na
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prestação do serviço, a conduta ilícita, o nexo causal e o
dano  sofrido,  é  devida  a  reparação  civil.  (TJPB  -
00120100216967001 - 2ª CC - Relator  DES. MARCOS
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - j. Em 11/03/2013).

Não  há  como  negar  a  existência  da  ofensa  a  que  fora

submetido  o  Recorrido,  visto  restar  incontroverso  que  a  negativação  foi

indevida. 

Dessa forma, tal fato causou, por si só, mácula suficiente para

dar azo ao pleito, reprisando-se, outrossim, que, in casu, o dano é presumido

(puro ou in re ipsa).

Nesses  termos,  em  se  tratando  de  dano  moral  puro,  que

ofende  os  chamados  direitos  da  personalidade,  os  quais  se  traduzem  em

sentimentos de impotência e decepção, elementos internos que ferem a honra

subjetiva da vítima, apresenta-se desnecessária sua prova, por estar in re ipsa.

Quanto ao pedido de minoração do valor  dos danos  morais

fixados,  entendo  que  não  merece  guarida  a  irresignação,  considerando  a

situação posta e outros feitos julgados neste Tribunal.

Ao se arbitrar essa reparatória, deve-se levar em conta o grau

de ofensa, sua repercussão, e as condições das partes, tendo em vista que a

prestação pecuniária apresenta função não só satisfatória, mas compensatória,

a suavizar os males injustamente produzidos.

Dessa  forma,  mantenho  a  verba  indenizatória  fixada  da

Decisão  Objurgada,  na  quantia  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  a  qual

representa o caráter pedagógico, a fim de evitar a recidiva.

Ante  o  exposto, DESPROVEJO O APELO,  mantendo-se  a

Sentença em todos os seus termos.

É o voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, 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, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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