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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 4ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO CÍVEL
N. Processo : 20170410011772APC

(0001139-13.2017.8.07.0004)
Apelante(s) : TIM CELULAR S.A.
Apelado(s) : LUCIANA MARIA BUARQUE CORDEIRO
Relator : Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE

OLIVEIRA
Acórdão N. : 1094173

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  I N T E R E S S E  R E C U R S A L .

CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS

DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE

INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA).

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O .  V A L O R  C O M P E N S A T Ó R I O

ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.     Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o

recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a

necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos

pretendidos. Se aquilo que se pretende já está reconhecido na

sentença, não sucumbência e, consequentemente, utilidade no

rejulgamento da causa nesse ponto. Recurso conhecido em

parte.

2.    A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral

decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos

cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso.

Evidente, in casu, que a negativação do nome da recorrida

ocorreu de forma indevida.

3.    O dano moral, de natureza in re ipsa, dispensa a

comprovação de sua existência ou dos prejuízos gerados,
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bastando apenas prova do ato ilícito.

4.    No caso de danos morais, a fixação do valor da

indenização deve considerar as condições econômicas das

partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação

e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de

forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas

servindo de prevenção e punição do ofensor. Descabida a

revisão do montante arbitrado, se esses parâmetros foram

seguidos e a quantia não se mostra módica ou exorbitante

(R$10.000,00).

5.     APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E

DESPROVIDA.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, LUÍS GUSTAVO B. DE

OLIVEIRA - Relator, FERNANDO HABIBE - 1º Vogal, ARNOLDO CAMANHO - 2º

Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE,  em

proferir a seguinte decisão: APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E

DESPROVIDA., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 2 de Maio de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA

Relator
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 Na origem, LUCIANA MARIA BUARQUE CORDEIRO ajuizou ação

declaratória de inexistência de débito c/c com compensação por danos morais e

pedido de liminar de obrigação de fazer, em desfavor de tim celular s.a. (fls. 2/25).

 Narrou que, ao solicitar abertura de crediário em comércio local, foi

informada de que seu nome estaria negativado por suposta dívida junto à

reclamada. Seu nome foi inscrito no SERASA em 15/8/2015 (fl. 24).

 Em contato com a empresa de telefonia, foi esclarecido que se

trataria de dívida no valor de R$85,85 (oitenta e cinco reais e oitenta e cinco

centavos) referente a juros de débitos do ano de 2008 (fl. 24).

 A suplicante não reconheceu possuir essa dívida.

 Requereu, liminarmente, a compensação por danos morais no valor

de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como a exclusão de seu nome do cadastro

de inadimplentes.

 Houve pedido para a concessão de gratuidade de justiça, que foi

concedido apenas em parte pelo Juízo a quo, para que a autora suportasse 50%

(cinqüenta por cento) do valor das custas processuais e eventuais honorários de

sucumbência (fl. 28).

 Foi interposto agravo de instrumento, com pedido de liminar, para a

concessão integral da gratuidade de justiça (fl. 37/43). O pedido foi deferido em sede

de liminar (fl. 32) e, posteriormente, confirmado para o deferimento do benefício in

totum (fl. 54).

 Em sua contestação, TIM CELULAR S.A. sustentou, em suma, a

necessidade de mínima comprovação do alegado pela autora e a inocorrência de

conduta ilícita que caracterizasse o dano moral (fls. 59/64).

 Réplica da reclamante (fls. 71/72).

 Sobreveio sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais,

declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento do apontamento em

órgãos restritivos. Condenou TIM CELULAR S.A. a pagar R$10.000,00 (dez mil

reais) à autora por compensação por danos morais, corrigido monetariamente pelo

INPC a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora

de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

 Além de pagar as custas, despesas processuais e honorários
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta por tim celular s.a., em face à

sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
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advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

 Inconformada, a requerida interpôs apelação (fls. 82/93).

 Aduziu a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, a redução

do quantum arbitrado pelo Juízo a quo e, em caso de manutenção da condenação,

os juros e a correção monetária fossem contados da data da citação da empresa.

 Preparo realizado (fls. 94/95).

 Contrarrazões às fls. 107/113.

 É o relatório.
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Preliminar de Ofício - Ausência de interesse recursal.

Antes de apreciar o mérito, verifico que os pedidos formulados pela

apelante, no sentido de que os juros e a correção monetária fossem contados da

data da citação da empresa, não merecem ser conhecidos, por falta de interesse

recursal.

Da leitura da sentença (fl. 80), verifica-se que a atualização dos

valores foi determinada exatamente dessa forma.

Assim, nenhuma utilidade ou necessidade teria o apelante com a

reforma da sentença nesse ponto, porque já obteve a pretensão almejada.

Deste modo, não conheço do recurso nessa parte.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de

admissibilidade, conheço as demais questões devolvidas pela apelação.

A relação jurídica em questão é regida pela Lei nº 8.078/90, a partir

das definições dos seus artigos 2º e 3º, onde se considera como consumidor o

destinatário final do produto ou serviço, enquanto fornecedor é toda pessoa, física ou

jurídica, que desenvolva atividade de produção montagem, criação, construção,

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produto

ou prestação de serviço.

É importante destacar também que as relações de consumo

possuem proteção jurídica diferenciada, a partir de determinação constitucional, por

conta da consabida hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor, cuja oferta

e contratação no mercado de massa passam por estágios e informações que, se não

cumpridos ou prestados de forma adequada, são capazes de produzir prejuízo em

série.

A TIM CELULAR S.A. afirmou que agiu no exercício regular de

direito, ao negativar o nome da suplicada nos órgãos de proteção ao crédito, em

virtude de inadimplemento contratual.

Contudo, não apresentou qualquer prova da suposta relação

contratual que ensejou o débito, tendo se limitado a sustentar que "os valores

exigidos da parte autora, realmente, são devidos" (fl. 61).

Por conseguinte, teve seu nome inserido em cadastro de

inadimplentes em 15/8/2015, por dívida referente ao longínquo ano de 2008 (fl. 4).
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V O T O S

O Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - Relator

Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade.
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Diante da aplicação dos princípios que informam e disciplinam a

relação jurídica consumerista, cabia à apelante produzir a prova suficiente para

eximir-se da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor (artigo 14, §3º

do CDC), quem teve o nome inserido em cadastro de inadimplentes, mas negou

possuir alguma dívida junto a operadora de telefonia celular.

A compensação por danos morais, in casu, dispensa comprovação

do prejuízo, em razão da sua natureza in re ipsa,. Basta, para tanto, a comprovação

do ato ilícito, cujos efeitos devem ser aquilatados segundo revelam as regras de

direito e a experiência comum.

Para o fornecedor se desvencilhar do dever de compensação, é seu

o ônus de comprovar a inexistência de vício no serviço prestado ou a culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiro.

Diante dessas considerações, verifica-se que houve falha na

prestação de serviço e, consequentemente, ato ilícito, em razão da inscrição

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção crédito. Daí o dever de

compensar a suplicada pelos danos morais perseguidos.

Do mesmo modo, não merece reparo o quantum fixado pelo Juízo a

quo, pois adequado diante das circunstâncias do caso, gravidade do prejuízo,

situação do ofensor (empresa de telefonia) e prevenção de comportamentos futuros

análogos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

 

CIVIL.  CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÍVIDAS

DE TELEFONIA MÓVEL CONTRAÍDAS MEDIANTE FRAUDE

D E  T E R C E I R O .  N E G A T I V A Ç Ã O  D O  N O M E  D O

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL.

Q U A N T U M .  O B E D I Ê N C I A  A O S  P R I N C Í P I O S  D A

R A Z O A B I L I D A D E  E  D A  P R O P O R C I O N A L I D A D E .

ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO

D A N O .  F U N Ç Ã O  P R E V E N T I V O - P E D A G Ó G I C A -

REPARADORA-PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1. Aresponsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo
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conceito se insere a empresa de telefonia ré, é objetiva,

fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se

fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa

(CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).Em tais casos, para a

reparação de danos, basta a comprovação do liame de

causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo

experimentado pelo consumidor.

2. Na espécie, em razão do risco da atividade, sobressai

evidente a falha na prestação do serviço por parte do réu,

porquanto promoveu contratação de prestação de serviço de

telefonia em nome da consumidora sem antes averiguar a

regularidade do negócio jurídico. Em tais casos, impõe-se a

declaração de inexistência do débito com a consequente

exclusão do nome da consumidora do cadastro de

inadimplente.

2.1. O réu recorrente não conseguiu demonstrar que a

contratação em questão fora assinada pela autora apelada ou

que esta foi negligente na guarda de seus documentos

pessoais (CPC, arts. 373, II, e 429).

2.2. Ressalta-se que, em decisão de fl. 163/164, houve a

inversão do ônus da prova, bem como foi facultado ao

recorrente a produção de prova técnica para atestar a

veracidade da assinatura do contrato objeto dos autos, tendo o

réu se mantido inerte (fl. 166).

2.3. Ressalte-se que o simples fato de a contratação ter sido

celebrada de acordo com a praxe não é capaz, por si só, de

tornar hígida a relação negocial entre os litigantes, quando

ausentes outras provas cabais da regularidade do negócio, tais

como cópias dos documentos da autora. Nessa feita, não há se

falar em ato jurídico perfeito ou em exercício regular de direito

(CC, art. 188, I), notadamente quando se leva em consideração

a inércia do réu recorrente quanto à produção de prova técnica

relativa à assinatura da autora.

3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios

de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta,

além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as

circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do
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ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de

comportamentos futuros análogos (Funções preventivo-

pedagógica-reparadora-punitiva). Normativa da efetiva

extensão do dano (CC, art. 944).

4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos

ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta

diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação

suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art.

5º, V e X; CDC, art. 6º, VI).

4.1. Na espécie, é evidente o dano moral experimentado pela

consumidora,  o qual  é in re ipsa,  ou seja,  der iva

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, qual seja, a restrição

creditícia indevida advinda de contrato fraudado (abalo à

credibilidade).

5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios

de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta,

além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as

circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do

ofensor (empresa de te lefonia)  e a prevenção de

comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva

extensão do dano (CC, art. 944). Sopesando esses critérios,

escorreito o valor arbitrado em 1º Grau, de R$ 10.000,00.

6. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença

mantida.

(Acórdão n.1061204, 20160910176287APC, Relator: ALFEU

MACHADO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340)

 

 

APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE

I N A D I M P L E N T E S .  A T O  I L Í C I T O .  R E S O L U Ç Ã O

CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO

DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO

QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Ausente a comprovação de que os valores cobrados pela

empresa de telefonia, sociedade anônima Telefônica Brasil
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S/A, estão embasados em contrato celebrado entre as partes,

correta a sentença que declarou o débito inexistente quanto

aos montantes exigidos além do convencionado.

2. A ré não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo

da pretensão da autora, ou seja, a validade da cobrança

respectiva. Dessa forma, mostra-se correta a sentença que

declarou a dívida inexistente e indevida a inscrição em cadastro

de proteção ao crédito, com a subsequente condenação da

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Na inscrição em cadastro de restrição de crédito, sem causa

subjacente legítima que justifique a inclusão, a parte lesada fica

desincumbida do ônus de provar que experimentou dano moral,

bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação

que deu causa ao ato ilícito de cadastramento indevido, à vista

do caráter in re ipsa atribuído aos danos extrapatrimoniais

4. Em relação à quantificação da indenização por danos

morais, é necessário analisar alguns aspectos para alcançar o

valor correto e justo, devendo-se atentar à extensão do dano,

bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições

econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão

do fato. O montante arbitrado não pode ser tão alto a ponto de

servir de prêmio e nem irrisório de modo a não cumprir a

função pedagógico-punitiva. Para o caso concreto, adequado o

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização

por danos morais.

5. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão n.1031260, 20160110228787APC, Relator: ALVARO

CIARLINI 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017,

Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 337/345)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL  -  AÇÃO DECLARATÓRIA  DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA

JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE

INADIMPLENTES - DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)

- OCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 20, §3º DO CPC.
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1. Na ação declaratória negativa de débito cabe ao réu,

pretenso credor, a prova da existência da causa debendi.

2. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro

de inadimplentes causa dano moral presumido (in re ipsa).

3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos

morais devem ser levados em consideração o grau de

lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da

parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que

não resulte inexpressiva para o causador do dano (R$

10.000,00).

4. Deu-se provimento ao apelo da autora.

 

(Acórdão n.871804, 20130111292273APC, Relator: SÉRGIO

ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA ,  4ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE:

12/06/2015. Pág.: 205)

 

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO e

NEGO PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência na fase recursal e atento aos ditames do

artigo 85, caput e § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários

advocatícios, para totalizá-los em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.
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O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - Vogal

Com o relator
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 D E C I S Ã O

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
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