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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0003079-22.2014.815.0351

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado) 

Apelante: Claro S/A  – Adv.: Caius Marcellus de Lacerda (OAB/PB 5.207) e
Lucas Damasceno Nóbrega Cesarino (OAB/PB nº 18.056). 

Apelado: Rita Felipe da Silva – Adv.: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB
nº 4.007) 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PRELIMINAR.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONSUMIDOR.  TELEFONIA  MÓVEL.
INSCRIÇÃO  NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
CONTRATO  REALIZADO  MEDIANTE  FRAUDE  DE
TERCEIRO.  ATO  PASSÍVEL  DE  DANO  MORAL.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  TEORIA  DO
RISCO. DESPROVIMENTO DO APELO.

- "O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida  em  cadastro  de  inadimplentes  ou  protesto
indevido,  prescinde  de  prova,  configurando-se  in  re
ipsa,  visto  que  é  presumido  e  decorre  da  própria
ilicitude do fato" (STJ, AgInt no AREsp 858.040/SC, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 2.5.2017).
- 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.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do
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Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, por

igual votação negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Claro S/A contra
a sentença de mérito (fls. 84/86) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Sapé-PB, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Reparação
por Danos e Pedido de Antecipação de Tutela, que lhe move  Rita Felipe da
Silva.

O Magistrado singular, julgou procedente os pedidos contido
na inicial, reconhecendo a fraude na contratação e declarando inexistentes os
débitos  imputados  a  parte  autora  referente  aos  contratos  n.
0000000933455324 e 0000000933460843, bem como condenou o Claro S/A a
pagar  R$ 6.500,00 (seis  mil  e  quinhentos  reais)  a  título  de reparação por
danos morais.

Inconformada, a Claro S/A interpôs recurso de apelação e
em suas razões (fls. 88/100), sustenta o vínculo contratual existente entre as
partes e que o débito objeto do litígio é proveniente da utilização dos serviços
de telefonia por ela prestados. Alega, ainda, que agiu estritamente no exercício
regular de direito ao negativar o nome da recorrida, ante a sua inadimplência,
vez que houve a contratação e utilização do serviço.

Sustenta,  que  o  quantum indenizatório  fixado  foi
desarrazoado e desproporcional. Além disso, afirma que os juros de mora, de
acordo com a jurisprudência, deve ser fixados a partir da sentença. Ao final,
requer o provimento do apelo. Alternativamente, pugna pela redução do valor
arbitrado a título de danos morais. 

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões
alegando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo
o não conhecimento do recurso,  mas,  caso conhecido,  que,  no mérito,  lhe
negue  provimento,  mantendo  inalterada  a  sentença  de primeiro  grau.  (fls.
108/111).

Instada a se manifestar,  a Procuradoria de Justiça opinou
pela rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
evidenciou que não há interesse público que obrigue a intervenção ministerial.
(fls. 117/118).
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É o relatório.

V O T O

Inicialmente cumpre analisar a presença dos pressupostos
recursais. 

Em despacho de fls. 120 determinei a intimação das partes
para se manifestarem, em razão da observância  de  possível  causa de não
conhecimento  do  recurso,  por  não  atendimento  do  pressuposto  recursal
extrínseco da tempestividade.

Contudo,  melhor  analisando  os  autos,  constata-se  em fl.
104, protocolo do recurso de apelação junto a guia paga de despesas postais. 

Considerando que o referido comprovante demonstra que o
recurso foi protocolizado em 24.02.2017, no último dia do prazo recursal, por
meio de protocolo postal, e não no dia 13.03.2017, conforme data consignada
no carimbo aposto pela serventuária da justiça da Comarca de Sapé (fl. 88),
portanto, assentada a tempestividade do recurso. 

Atendidos  os  demais  pressupostos  recursais,  conheço  o
apelo interposto e passo a sua análise.

1. Preliminar – Princípio da Dialeticidade.

A apelada levantou a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade. 

O  referido  preceito,  norteador  da  sistemática  processual
atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que o ente processual,
descontente com o provimento judicial, interponha a sua sedição de maneira
crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e conexo
aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à  instância
recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento.

Nesse sentido:  “O apelante deve atacar, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das
razões,  utilize-se,  também,  de  argumentos  já  delineados  em outras  peças
anteriores”. (STJ, REsp 359080 / PR, Min. José Delgado, DJ 11/12/2001).
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O princípio da dialeticidade tem por  finalidade fazer com
que o sucumbente impugne pontual e pormenorizadamente os fundamentos
legais que deram ensejo a sua insatisfação no processo, indique seus motivos
e, evidentemente, apresente um pedido em que se busca seja proferida nova
decisão (reforma ou invalidação). 

No presente caso, temos que o recorrente cumpriu o ônus,
de natureza processual, que é a impugnação específica dos  fundamentos da
decisão recorrida, conseguindo passar pelo filtro da cognição admissional.

Portanto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
deve ser afastada. 

Mérito.

O cerne da questão diz respeito a exigibilidade do débito
objeto do litígio e a ocorrência ou não da responsabilidade civil da empresa
recorrente. 

Antes  de mais  nada analisaremos  se  existiu  realmente  o
dano, haja vista que a Claro S/A, afirma que agiu em exercício regular do
direito e pugna pela improcedência da demanda.

Nota-se que a autora em sua peça inicial afirma que nunca
adquiriu  linha  telefônica  junto  a  operadora  Claro,  que  nunca  residiu  no
endereço indicado no ato da referida transação e só tomou ciência do suposto
débito junto à empresa de telefonia quando foi surpreendida com a informação
de que seu nome estava incluído nos serviços de proteção ao crédito.

Por outro lado, a empresa de telefonia recorrente defende a
regularidade da contratação, bem como da negativação da apelada.

De acordo com o caderno processual, caberia a Claro S/A
provar a existência de qualquer fato que pudesse obstar as alegações expostas
pela  recorrida,  contudo,  não  obteve  sucesso,  infringindo  o  dever  legal,
constante no art. 373, II, do CPC.

Vê-se  que,  apesar  de  alegar  que  a  assinatura  e  os
documentos presentes no suposto contrato firmado pertence a recorrida, tal
fato não restou demonstrado uma vez que a recorrente não trouxe aos autos
cópia dos documentos pessoais apresentados no ato da contratação.
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Ademais, conforme pontuado pela magistrada singular:

(…) da análise dos referidos contratos (fl. 81/82), resta
patenta  a  divergência  nas  assinaturas  opostas
naqueles,  apesar  de  terem  sido  assinados
supostamente pela mesma pessoa e na mesma data.
Ademais,  verifica-se  que  o  endereço  indicado  no
contrato referente a linha (083) 91100821 (fl.81), bem
como a assinatura  e  rubrica  apostas,  são  destoantes
daquelas constantes no contrato referente a linha (083)
91553267 (fl. 82), apesar de terem sido assinados na
mesma  data  e  sob  a  responsabilidade  do  mesmo
vendedor  da  empresa  promovida,  qual  seja,  o  Sr.
Francisco Rildo de Oliveira Maciel, nome esse constante
em ambos os contratos.

Logo,  indubitável  a  ocorrência  de  fraude  ante  as
divergências  facilmente  verificadas,  não  havendo  identidade  entre  o
documento utilizado para a contratação do serviço de telefonia e o documento
de identificação da recorrida.

Constatada  a  ocorrência  de  contratação  fraudulenta  da
operadora, indevido torna-se o débito imputado a Srª Rita Felipe da Silva e,
consequentemente, a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta  forma,  conclui-se  que  a  conduta  da  empresa  de
telefonia recorrente de incluir do nome da recorrida no cadastro restritivo de
crédito  foi  medida  irregular,  ilegal,  desvestida  de  qualquer  veracidade,  em
virtude da inexistência do débito.

DO DANO MORAL

Diante do panorama apresentado, inegável a caracterização
de dano moral indenizável. 

Nesse viés, a empresa recorrente não juntou prova hábil a
desconstituir a ofensa extrapatrimonial vivenciada com a restrição cadastral
em comento.  O liame de causalidade se  entrelaça na  conduta  culposa  da
empresa de telefonia com o dano experimentado pela ora apelada.

Desse modo, a inscrição indevida do nome de pessoa física
em cadastro  de  inadimplentes  gera  dano  moral  in  re  ipsa,  autorizando  a
presunção de abalo na sua reputação, no seu nome e na sua imagem perante
a sociedade. Nesse sentido:
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CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  ATO
ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO.  RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.  O  recurso  especial  não  comporta  o  exame  de
questões  que  impliquem  revolvimento  do  contexto
fático-probatório  dos  autos,  a  teor  do  que  dispõe  a
Súmula  n.  7/STJ.  2.  No caso,  o  Tribunal  de  origem,
examinando  a  prova  dos  autos,  concluiu  ter  sido
indevida a negativação do nome da recorrida, por se
tratar  de  dívida  quitada.  Alterar  tal  conclusão
demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável
em recurso especial. 3.  Consoante a jurisprudência
desta Corte, "nos casos de protesto indevido de
título  ou  inscrição  irregular  em  cadastros  de
inadimplentes,  o  dano moral  se  configura  in  re
ipsa,  isto  é,  prescinde  de  prova"  (REsp  n.
1.059.663/MS,  Relatora  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  DJe  17/12/2008). 4.  Somente  em
hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos morais arbitrado na
origem,  a  jurisprudência  desta  Corte  permite  o
afastamento  da  referida  súmula,  para  possibilitar  a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de
origem não se mostra excessivo. 5. Agravo interno a
que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1067536 RJ 2017/0054039-0,
Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento: 06/06/2017, T4 -  QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 16/06/2017)

CIVIL.  PROTESTO  INDEVIDO. ENDOSSO
TRANSLATIVO.  RESPONSABILIDADE  DO  BANCO
ENDOSSATÁRIO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
INDENIZAÇÃO  FIXADA  EM  VALOR  CONFORME  AOS
PARÂMETROS DESTA 7TRSC. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A certidão de protesto ("Endosso: T"- fl. 20) atesta que
o endosso foi translativo, e aí se aplica o entendimento
consolidado  na  Súmula  475  do  STJ:"Responde  pelos
danos decorrentes de protesto indevido o endossatário
que  recebe  por  endosso  translativo  título  de  crédito
contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando
ressalvado  seu  direito  de  regresso  contra  os
endossantes e avalistas". 2. "O dano moral, oriundo
de inscrição ou manutenção indevida em cadastro
de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde
de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é
presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
(STJ,  AgInt  no  AREsp  858.040/SC,  rel.  Min.  Maria
Isabel Gallotti, j. 2.5.2017).
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(TJ-SC  -  RI:  03000973820168240125  Itapema
0300097-38.2016.8.24.0125, Relator: Cláudio Barbosa
Fontes Filho, Data de Julgamento: 20/11/2017, Sétima
Turma de Recursos – Itajaí)

Assim sendo,  presentes os requisitos ensejadores do dever
de indenizar, diga-se, o ato de incluir o nome da autora/apelada nos
cadastros  restritivos  inexistindo contratação e,  por  consequência,  a
dívida cobrada; o nexo causal entre a conduta e o dano efetivamente
constatado,  haja  vista  que  a  inclusão  de  restrições  no  nome  das
pessoas prescinde de demonstração do dano, e o dano propriamente
dito. 

Para Savatier, dano moral  "é qualquer sofrimento humano
que não é causado por  uma perda pecuniária,  e  abrange todo atentado à
reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança
e  tranqüilidade,  ao  seu  amor  próprio  estético,  à  integridade  de  sua
inteligência, a suas afeições, etc" (Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, nº
525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ,
1989).

Ademais, ressalte-se que, de acordo com a Teoria do Risco
do Empreendimento, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no
campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos
fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Neste sentido aponta a jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  DANO
CAUSADO  POR  FUNCIONÁRIO  DA  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO  BANCO. INOCORRÊNCIA.  DANOS  A  TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA. ATO  ILÍCITO
PRATICADO  POR  FUNCIONÁRIO  NO  EXERCÍCIO  DE
SUAS  FUNÇÕES.  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA
7/STJ.
1. No pleito em questão, o Tribunal  de origem,
com fundamento nas informações trazidas aos autos,
considerou  como  indubitável  que  os  alegados  danos
causados ao autor foram decorrentes de ato praticado
pelo bancário, no exercício de suas funções, razão pela
qual,  em  face  da  responsabilidade  objetiva da
instituição financeira, esta é parte legítima para figurar
no pólo passivo da presente ação indenizatória.1 (grifo
nosso)

1 REsp 303800 / PB RECURSO ESPECIAL 2001/0018178-3  –  Relator:  Ministro  JORGE SCARTEZZINI
(1113) T4 - QUARTA TURMA Data de Julgamento: 20/04/2006 Publicação: DJ 08.05.2006 p. 215
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PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA DA  CEF-PRESTADORA
DE SERVIÇOS. VALORES RETIRADOS INDEVIDAMENTE
DA CONTA-CORRENTE DO AUTOR. CONDUTA ILÍCITA
DA RECORRENTE. COMPROVAÇÃO.
1.  No  pleito  em  questão,  as  instâncias  ordinárias
concluíram pela conduta ilícita do  banco-recorrido, ao
permitir, por falha interna de seus serviços, que fosse
retirado  da  conta-corrente  do  autor,  sem  seu
conhecimento, valores totalizando R$2.540,00 (dois mil
e quinhentos e quarenta reais), ocasionando a indevida
devolução  de  cheques  sem  provisão  e  despesas  de
tarifas bancárias. Como ressaltou o Egrégio Tribunal “a
quo" a demora da requerida para resolver o problema e
a  parcialidade  do  ressarcimentos  dos  valores  são
indicadores  do  dano  e  do  nexo  de  causalidade,
necessários para a  responsabilização civil da apelante"
(fls. 110).2 (grifo nosso)

O constrangimento  existente  no  caso  em tela  é  patente,
pois, a Srª Rita Felipe da Silva saiu de uma situação confortável de inércia,
dentro de sua normalidade, com todas as obrigações devidamente cumpridas,
para uma atuação positiva, diante do ato ilícito praticado pela Claro S/A, tendo
que  buscar  um  advogado  para  patrocinar  a  causa,  no  sentido  de  ver
estabelecida a normalidade.

Essa mudança de realidade, derivada de um ato ilícito, como
no caso em tela,  é medida passível  de danos morais,  a ser fixado em um
patamar razoável, para além de compensar a autora, também servir de lição
para que casos semelhantes não venham mais ocorrer.

No  que  se  refere  a  quantificação  dos  danos
extrapatrimoniais leciona Silvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues3:

O exame de casos concretos revelou os critérios mais
utilizados  pela  jurisprudência  para  a  fixação  do
quantum indenizatório de danos morais decorrentes do
uso indevido da personalidade:  a) danos sofridos pela
vítima,  uma  vez  que  a  indenização  destina-se,
precipuamente,  a  compensá-los;  b) desestímulo  da
repetição  do  ato  danoso,  por  meio  da  punição  do
ofensor – também considerada função preventiva;  c)
grau de culpa ou intensidade da intensão do ofensor –
pauta-se pela  ideia de equidade,  criticável  se  acabar
por  desproteger  direitos  fundamentais;  d) situação

2 REsp 651086  /  RJ  RECURSO ESPECIAL  2004/0046205-1  –  Relator:  Ministro  JORGE SCARTEZZINI
(1113) T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento: 07/03/2006 Data da Publicação: DJ 20.03.2006 p. 284
RJP vol. 9 p. 128.
3 VENOSA, Silvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Quantificação de Danos Extrapatrimoniais. In: SALOMÃO, Luis
Felipe; TARTUCE, Flávio. (coords).  Direito Civil: diálogos entre doutrina e jurisprudência. 1. ed. São Paulo:
Atlas, 2018.
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econômica do ofensor e da vítima – critério esse que,
para  ser  correto,  não  pode  ter  como  preocupação
prioritária  o  enriquecimento  ilícito,  mas  sim  o
desestímulo  ao  ofensor  de  grande  porte  econômico.
Entretanto,  é  ideal  sempre  ter  em  mente  que  a
reparação  decorre  da  violação  a  um  direito  da
personalidade – e é a essa lesão que deve motivar a
indenização. 

Desta feita, "a ideia de que o dano simplesmente moral não
é  indenizável  pertence  ao  passado.  Na  verdade,  após  muita  discussão  e
resistência, acabou impondo-se o princípio da reparabilidade do dano moral.
Quer por ter a indenização a dupla função reparatória e penalizante, quer pôr
não se encontrar nenhuma restrição na legislação privada vigente em nosso
País" (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do
relator Ministro Cláudio Santos).

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.

Trata-se, isto posto, de caráter eminentemente pedagógico,
com o fim específico de combater a impunidade, desestimular a reincidência,
proteger a sociedade e compensar, ao menos minimamente, a vítima do ato
ilícito.

Diante de tais considerações, tendo a decisão de primeiro
grau aplicado o melhor tratamento ao tema, conferindo a tutela pretendida de
acordo com os pressupostos de direito aplicáveis à espécie, com  prudência,
bom senso, razoabilidade e equidade, deve ser mantida a condenação em R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.

No que se refere a insurgência quanto ao termo inicial dos
juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ4, bem como  o art. 398 do
Código Civil5,  nos casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a
partir do evento danoso.

4 Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 24.09.1992, DJ 01.10.1992 p. 16801)

5 Art. 398, CC: Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o
praticou.
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Ante  o  exposto,  REJEITO a  preliminar  de  ofensa  ao
princípio  da  dialeticidade  e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO ao  recurso
apelatório, mantendo a sentença 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 Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  com

jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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