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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DA  AUTORA.
PRETENSÃO. ELEVAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL  IN  RE
IPSA.  MAJORAÇÃO.  CABIMENTO.
OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO  DA REPARAÇÃO.  REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.

-  Na  hipótese  de  inscrição  indevida  do  nome  do
consumidor em cadastro de inadimplentes,  o dano
moral é presumido e a indenização correspondente
deve ser fixada segundo o critério da razoabilidade e
considerando as condições financeiras do agente e da
vítima,  a  fim  de  não  se  tornar  fonte  de
enriquecimento ou ser inexpressiva a ponto de não
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atender  aos  fins  ao  qual  se  propõe,  pelo  que,  não
tendo  sido  observados  tais  critérios  quando  da
fixação do quantum indenizatório, a sua majoração é
medida  necessária,  a  fim  de  atender  ao  caráter
punitivo  e  pedagógico  inerente  a  esse  tipo  de
reparação.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, prover a apelação.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  90/93,  interposta  por
Sebastiana Lourenço da Silva, desafiando sentença, fls. 80/86, prolatada pelo Juiz de
Direito  da  11ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  de
Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  cumulada  com  tutela  antecipada
ajuizada em face da GVT – Global Village Telecom S/A, assim decidiu:

Diante  do  exposto,  confirmo  o  pedido  de  tutela
antecipada e,  no  mérito,  JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES  os  pedidos  contidos  na  exordial
para  CONDENAR  a  promovida  ao  pagamento  o
dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia  esta  que  deverá  ser  acrescida  de  correção
monetária  pelo  IGP-M,  incidente  nesta  data,
conforme Sumula nº 362 do STJ e juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação, a teor do art. 405 do
Código  Civil,  extinguindo  o  processo  com
julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do
NCPC.
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Em suas razões, a  recorrente postula a reforma da
sentença apenas no que se refere ao  quantum estipulado a título de danos morais,
alegando,  em  resumo,  que  o  valor  arbitrado  em  primeiro  grau  é  irrisório  se
considerado o porte econômico da empresa promovida, bem ainda que a promovida,
ao renovar contrato de prestação de serviços sem prévio consentimento, violou a
boa-fé objetiva que deve guiar as relações contratuais. Argumenta, outrossim, que,
além  de  cobrar  valores  maiores  que  os  ajustados,  com  intenção  de  forçar  o
pagamento de débito indevido, a ré procedeu à inscrição do seu nome no cadastro de
deveres. Requer, por fim, a majoração dos danos morais.

Contrarrazões  ofertadas  pela  Telefônica  do  Brasil
S/A,  fls.  108/117,  postulando  a  retificação  da  sua  denominação  social  no
cadastramento  dos  autos  e  a  manutenção  da  sentença,  ao  fundamento  de  ser
descabida a pretensão de majoração da verba indenizatória.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O caso dos autos trata de relação contratual existente
entre  Sebastiana  Lourenço  da  Silva e  a  Telefônica  Brasil  S/A,  sucessora  por
incorporação da GVT – Global Village Telecom, referente a serviços de telefonia e
internet,  onde  a  consumidora  alega  ter  solicitado  o  cancelamento  dos  serviços
contratados devido ao aumento abusivo das mensalidades do novo plano que lhe foi
imposto,  tendo o  atendimento dessa solicitação,  contudo,  ficado  condicionada ao
pagamento  de  uma multa  de  R$  218,38  (duzentos  e  dezoito  reais  e  trinta  e  oito
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centavos) e a promovida, visando a forçar o pagamento dessa cobrança indevida,
inserido seu nome no cadastro de devedores.

O  Juiz  de  Direito  a  quo considerou  ilegítima  e
declarou inexistente a multa imposta à consumidora para fins de cancelamento do
contrato e estipulou, a um só tempo, indenização por danos morais no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a negativação do nome da consumidora ter
sido motivada por cobrança indevida.

Nessa  senda,  o  desate  da  controvérsia  reside  em
saber  se  Sebastiana  Lourenço  da  Silva  faz  jus  à  majoração  dos  danos  morais
estipulados em seu favor no importe R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como se sabe,  a  reparação por danos morais  deve
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, provoque indubitável
violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo
ou ideal. Nessas condições, a indenização encontra amparo jurídico no direito pátrio,
especialmente no art.  5o,  V e X, da Constituição Federal, e no art.  186, do Código
Civil. 

Na hipótese vertente, o nome da autora foi inscrito
no cadastro de inadimplentes devido à cobrança de valor indevido, sendo certo que,
em casos dessa natureza, o dano moral é in re ipsa, é dizer, negativa 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. 

No tocante 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 do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
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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.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) – destaquei.

Sob esse enfoque, não se pode negar que o cidadão
ao ter seu nome indevidamente sujeito a restrição em órgãos de proteção ao crédito
suporta indiscutível constrangimento, tornando-se inquestionável o dano moral e a
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necessidade de adequada reparação, a fim de compensar os transtornos a que foi
obrigado vivenciar.

Desse modo, considerando os inegáveis transtornos
decorrentes da inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro de maus
pagadores,  entendo  que  o  valor  dos  danos  morais  deve  ser  majorado  para  R$
4.000,00 (quatro mil reais). Esse montante, a meu sentir, além de estar em sintonia
com o critério da razoabilidade e com as condições financeiras do agente e da vítima,
também é suficiente para compensar os abalos pela conduta ilícita apontada. Atende,
ademais, ao caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  para majorar os danos morais estipulados em favor de Sebastiana
Lourenço  da  Silva  para  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  mantendo-se  os  demais
termos da sentença.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira.  Participaram,  ainda,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator

Apelação Cível nº 0059829-41.2014.815.2001                                                                                                                             6


