
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013348-44.2012.815.0011
ORIGEM            :1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR        : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 
APELANTE    :Lusitana Ferreira de Araújo
ADVOGADO   : Andreza Loize G. de Souza Marcolino
APELADOS    : Magazine Luiza S/A
ADVOGADO     : Daniel Sebadelhe Aranha

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível  –
“Ação de obrigação de fazer c/c pedido de
indenização de danos morais e materiais” –
Informação de inclusão de juros inexistente
–  Sentença  parcialmente  procedente  –
Irresignação –  Preliminar em contrarrazões
de  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade  –
Rejeitada. 

–  Estando o recurso em consonância com
os  fundamentos  da  decisão  recorrida,
atacando-os  e  requerendo  sua  reforma,
não  há  que  se  falar  em  violação  ao
princípio da dialeticidade. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR –
Apelação  cível  –  “Ação  de  obrigação  de
fazer c/c pedido de indenização de danos
morais  e  materiais” –     Informação  de
inclusão  de  juros  inexistente  –  Sentença
parcialmente  procedente  –  Restituição
simples dos valores pagos – Irresignação –
Repetição  do  indébito –   Ausência  de
comprovação de pagamento – Manutenção
da sentença  –   Danos morais  –     Não
configuração –   Desprovimento do apelo. 

– Não  há  como  repetir  algo  cujo
pagamento  não  se  tem comprovação  nos
autos.
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— Inexistem provas de que a situação dos
autos  tenha  causado  transtornos
suficientemente  graves a  ponto  de ofender  os
direitos de personalidade ou de causar danos de
natureza  psíquica  ao  recorrido,  passíveis  de
ressarcimento pecuniário.

V I  S  T  O S,  relatados  e  discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a
preliminar, e no mérito,  negou-se provimento à apelação cível, nos termos do
voto do relator, conforme certidão de julgamento às fl.98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por
LUSITANA FERREIRA DE ARAÚJO contra  sentença  (fls.  54/58),  proferida
pelo MM. Juiz da  1ª Vara Cível  da Comarca de Campina Grande que,  nos
autos da “ação de  obrigação de fazer c/c pedido de indenização de danos
morais e materiais”, por ela ajuizada em desfavor da MAGAZINE LUIZA S/A.

Na sentença (fls.54/58), a magistrado “a quo”
julgou procedente em parte o pedido, condenando a demandada a pagar a
autora o valor de R$ 1.656,79 ( um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e
setenta e nove centavos), a título de dano material, acrescidos de juros de 1%
(um por  cento)  a  partir  da  citação  e  correção  monetária  desde  a  data  da
compra.

Irresignada, a autora apresentou recurso de
apelação  às  fls.  59/64.  Em  suas  razões  recursais,  a  apelante  requereu  a
reforma da sentença, para que o valor restituído, relativo ao dano material, seja
em dobro, bem como que seja concedida indenização por danos morais.

Devidamente  intimada,  a  apelada
apresentou contrarrazões às fls. 67/76.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fl.  91),  opinando  pela  rejeição  da
preliminar arguida pela apelada, pugnando pelo prosseguimento do feito, sem
emitir,  contudo, qualquer opinião acerca do mérito, em face da ausência de
situações ensejadoras da intervenção Ministerial. 

É o relatório. 
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VOTO:

Preliminarmente,  pugna  a  apelada/ré  pelo
não  conhecimento  do  recurso  apelatório,  sob  o  fundamento  de que a
recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Aduziu
violação ao princípio da dialeticidade.

Não  prospera  as  alegações  da  apelada.
Vejamos.

A  sentença  foi  de  procedência  parcial,
condenando a ré a restituição do valor de R$ 1.656,79 (um mil, seiscentos e
cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais,
acrescidos  de  juros  de  mora  de  1% (um por  cento),  a  partir  da  citação  e
correção monetária desde a data da compra (06/05/2012).

Folheando as razões recursais, verifico que
há insurgência contra os fundamentos e as questões decididas pela sentença
hostilizada, mormente no tocante ao pleito de danos morais e ressarcimento
dos  danos  materiais  em  dobro,  não  havendo  em  que  se  falar  de  razões
decididas ou violação do princípio da dialeticidade, motivo pelo qual  rejeito a
preliminar.

No caso em tela,  o juízo de primeiro grau
condenou a promovida a restituição simples do valor de R$ 1.656,79 (um mil e
seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos). No entanto,
pretende o apelante a condenação em dobro do valor pago. 

Quanto  ao  ponto,  entendeu  o  juízo  de
origem que não merece prosperar o pedido de restituição em dobro dos valores
cobrados, ao argumento de que “não se desimcumbiu a parte autora ao não
acostar a prova do pagamento das faturas”. 

Examinando os documentos constante dos
autos, entendo que bem andou a magistrada “a quo” ao indeferir o pedido de
restituição em dobro dos valores cobrados, vez que a autora não cuidou de aos
autos entranhar a totalidade das faturas e os seus respectivos pagamentos.

 Não há como repetir algo cujo pagamento
não se tem comprovação nos autos. Somente se repete algo que foi alvo de
precedente pagamento e cuja legitimidade da cobrança se contesta, ou seja, o
indébito propriamente dito.

A esse respeito, cito precedentes:
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“CDC.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS.
FATO INCONTROVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO  POR  P  ARTE  DO  APELANTE.
RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  INDEVIDA.  MERA
COBRANÇA  DE  DÍVIDA  SEM  RESTRIÇÃO  DE
CRÉDITO  OU  DEMONSTRAÇÃO  DE  OFENSA  E
CONSTRANGIMENTO  NÃO  AUTORIZAM  A
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  RECURSO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  SENTENÇA
MANTIDA.  1)  A existência  de  cobrança  de  faturas
indevidas não enseja a restituição em dobro do valor
pago, tendo em vista que o apelante não demonstrou o
fato  constitutivo  de  seu  direito,  qual  seja,  o  devido
pagamento alegado. 2)  Quanto à reparação a título de
danos  morais,  a  mera  cobrança  não  autoriza  a
indenização,  tendo  em  vista  a  não  comprovação  de
efetivo dano sofrido. 3) Recurso conhecido e improvido.
sentença  mantida  por  seus  próprios  fundamentos.  o
recorrente deverá arcar com o pagamento das custas. (TJ-
DF  -  ACJ:  1274056420118070001  DF  0127405-
64.2011.807.0001,  Relator:  JOSÉ  GUILHERME  DE
SOUZA,  Data  de  Julgamento:  15/05/2012,  2ª  Turma
Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Publicação: 30/05/2012, DJ-e Pág. 179)”. (Grifei).

E:

“TELEFONIA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  COBRANÇA  INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REPETIÇÃO  TOTAL  DO
INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  FATURAS  E
COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO.  Considerando
que o autor não cuidou de aos autos entranhar todas as
faturas impugnadas e seus respectivos comprovantes de
pagamento, descabe repetição de todo o indébito. Cabe
valorar,  ademais,  não  haver  o  demandante,  sequer,
juntado a totalidade das faturas, o que se observa ante o
cotejo  com  os  documentos  de  fls.  24/28,  restando
inviável seja ordenada a devolução Da integralidade dos
valores pleiteados na inicial. Mantém-se, pois a outorga
de  repetição  em  dobro  unicamente  dos  valores
assentados  na  origem  porquanto a  comprovação  do
efetivo pagamento se faz imperiosa. Somente se pode
repetir algo que foi alvo de precedente pagamento e
cuja legitimidade da cobrança se contesta, ou seja, o
''xc    indébito  propriamente  dito.  RECURSO
IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71004101085,
Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,
Relator:  Marta Borges  Ortiz,  Julgado em 28/05/2013).
(TJ-RS  -  Recurso  Cível:  71004101085  RS  ,  Relator:
Marta  Borges  Ortiz,  Data  de  Julgamento:  28/05/2013,
Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:
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Diário da Justiça do dia 31/05/2013)”. (Grifo nosso).

Com efeito, mantenho a decisão primeva no
tocante à restituição simples.

Quanto  à  reparação  a  título  de  danos
morais, a mera cobrança não autoriza a indenização, havendo necessidade de
o dano alegado ser minimamente demonstrado nos autos, o que não ocorreu
no caso em tela.

Sobre  o  tema,  cabe  reproduzir  lição  de
Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª
tiragem, p. 98):

[...]  só  deve  ser  reputado  como  dano  moral  a  dor,

vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à

normalidade,  interfira  intensamente  no  comportamento

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia

e  desequilíbrio  em  seu  bem-estar.  Mero  dissabor,

aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou  sensibilidade

exacerbada  estão  fora  da  órbita  do  dano  moral,

porquanto,  além  de  fazerem  parte  da  normalidade  do

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico

do indivíduo [...].

 À propósito,  é o precedente: 

“CONSUMIDOR.  TELEFONIA  FIXA.  COBRANÇA

INDEVIDA RELATIVA À SERVIÇO NÃO SOLICITADO.

NÃO  DEMONSTRADA  A  CONTRATAÇÃO  DO

SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR.

COBRANÇA INDEVIDA.  REPETIÇÃO DE INDÉBITO

EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS NO CASO

CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

-  A  parte  autora  comprovou  que  houve  a  cobrança

indevida,  contudo,  não  demonstrou  ter  entrado  em

contato  com  a  ré  sequer  uma  só  vez  para  que  essa

cancelasse  o  serviço,  quer  através  da  informação  de

algum  número  de  protocolo  de  atendimento  ou  outro

meio  de  prova.  Assim,  não  comprovado  que  houve

tentativas de solução desatendidas pela ré ou tratamento
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desrespeitoso para com o consumidor no" call center ",

afasta-se a indenização de cunho moral. - Está na hora

de  se  resgatar  a  ideia  da  pretensão  resistida  como

condicionante do direito à tutela jurisdicional. Não pode

o  Judiciário,  até  por  uma  questão  de  viabilidade

estrutural e orçamentária, continuar sendo a primeira,

única  e  a  mais  atrativa,  financeiramente,  porta  de

materialização  de  direitos.  Impõe-se  que  antes  se

esgotem vias de composição e só no insucesso destas,

possível  seria  a  busca  da  tutela  estatal  através  da

atividade  judicante.  SENTENÇA  REFORMADA  EM

PARTE.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.

(Recurso  Cível  Nº  71003671526,  Primeira  Turma

Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Carlos

Eduardo Richinitti, Julgado em 15/08/2012).”

No caso concreto,  repise-se,  inexistem provas
de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a
ponto  de  ofender  os  direitos  de  personalidade  ou  de  causar  danos  de  natureza
psíquica ao recorrido, passíveis de ressarcimento pecuniário.

Assim,  tenho  que  os  fatos  narrados  pela
promovente não passam de meros dissabores, que não se revelam suficientes
à configuração do dano moral, pois deve o direito reservar-se à tutela de fatos
graves, que atinjam bens jurídicos relevantes.

Diante  de  tais  motivos,  mantenho a
improcedência da pretensão indenizatória.

Com  essas  considerações,  rejeito  a
preliminar  de  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade,  e  no  mérito, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  Miguel  de Brito Lyra Filho  (juiz convocado,  com jurisdição plena,
para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira). 
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   Presente ao julgamento,  a Exma. Dra.  Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
03 de fevereiro de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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