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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE
TELEFONIA  MÓVEL.  UTILIZAÇÃO  DOS
SERVIÇOS  NO  EXTERIOR.  AUSÊNCIA  DE
PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  COBRANÇAS  DE
VALORES  INDEVIDOS.  DECLARAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO.  DANOS  MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE  PROMOVIDA.  MÁ
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO  DA  LEI  CONSUMERISTA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Inexistindo  prova  de  que  as  faturas  telefônicas
foram geradas por serviços contratados pela empresa
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ré,  a  serem  prestados  no  exterior,  impossível  não
declarar indevidas as cobranças por ela realizadas.

-  A empresa  de  telefonia  responde  objetivamente
pelos danos morais causados à parte, em virtude da
deficiência na prestação dos serviços prestados.

- É inegável a contrariedade vivenciada pela autora,
em  razão  da  suspensão  indevida  dos  serviços
prestados  pela  ré,  em  decorrência  de  débitos
indevidos  por  esta  imputados,  devendo,  portanto,
serem mantidos os danos morais fixados.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 185/194,  interposta pela
TNL PCS S/A, contra a sentença, fls. 183/184, prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária  proposta por
Sueli Moreira de Almeida, julgou procedente, em parte, o pedido, consignando os
seguintes termos:

A teor do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o
pedido formulado, com base no art. 269, I do CPC e
lei 8.078/90, para declarar como indevida a cobrança
excedente nas faturas com vencimento em 02/03/2011
e 02/04/2011, no valor de R$ 4.939,52, cabendo à ré
refaturar  os  serviços,  decotando  esse  excesso.
Condeno  ainda  a  promovida  a  pagar  a  título  de
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indenização por danos morais à autora o importe de
R$  6.000,00  (seis  mil  reais),  cujo  valor  já  dou  por
corrigido, com juros de mora de 1% a.m. a partir da
citação.

Em  suas  razões,  a  recorrente  aduz,  em  resumo,
merecer reforma a decisão combatida, sob alegação de que o nome da autora não foi
negativado, motivo pelo qual não houve dano moral passível de indenização. Alega,
outrossim, que “todas as cobranças efetuadas foram devidas, uma vez que utilizadas
pela  promovente”,  fl.  190.  Por  fim,  afirma  ser  obrigação  do  usuário  pagar  pelos
serviços prestados, devendo, portanto, ser provido o presente recurso.

Contrarrrazões ofertadas, fls. 206/208, requerendo o
desprovimento do apelo, alegando, para tando, que seu nome não foi negativado
pelo fato de ter sido concedida a tutela antecipada. Ademais, assegura que “caberia
ao apelante o ônus de mostrar toda a sua verdade, de que não praticou nenhum tipo
de cobrança excessiva”, fl. 208.

A Procuradoria de Justiça, fls. 213/217, em parecer da
lavra  da  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  opinou pelo  desprovimento  do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO
 
Inicialmente,  oportuno ressaltar que nos termos do

art. 333, I, do Código de Processo Cível, ao autor incumbe provar o fato constitutivo
do  seu  direito,  cabendo  ao  réu,  por  sua  vez,  demonstrar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Senão vejamos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
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I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois  bem.  Analisando  o  conjunto  fático-probatório
constante dos autos, notadamente o documento encartado às fls. 09/23, verifica-se ter
a autora comprovado a existência das cobranças realizadas pela empresa ré.

Por  sua  vez,  a  promovida,  a  quem  competia
demonstrar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do  direito
invocado na inicial, não o fez satisfatoriamente, pois não apresentou prova de que as
cobranças foram geradas em decorrência de serviços contratados com a demandante,
uma vez que é direito básico do consumidor, com fulcro no art. 6º, III, do Código de
Defesa do Consumidor, receber informações adequadas e claras sobre os produtos e
serviços, com especificação correta de suas características.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de
fl. 184:

No caso dos autos, observa-se que a autora procurou
informações antes de viajar ao exterior a respeito da
utilização do pacote de dados, consoante protocolos
apontados  na  exordial.  A empresa  de  telefonia  ré
tinha  o  dever  de  esclarecer  por  meio  dos  seus
prepostos o custo desse serviço extra pleiteado pela
autora a ser utilizado nos Estados Unidos.

Como já frisado, a relação existente entre os litigantes
é, sem dúvida, de natureza consumerista, o que impõe à requerida responsabilidade
de  natureza  objetiva,  ou  seja,  independente  da  apuração  da  culpa,  salvo  se
comprovada  a  culpa  exclusiva  da  vítima  ou  fato  de  terceiro,  o  que  não  restou
configurado na espécie.
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Assim, a responsabilidade pelas cobranças indevidas
é da empresa/recorrente, pois, na situação de prestadora de serviço, responde pela
forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, objetivamente: 

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
a fruição e riscos.
§1º  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  pode  dele  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido. 
§ 2º. Omissis. 
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
 
Desta  feita,  imperioso  se  torna  a  manutenção  da

decisão  quanto à declaração de inexistência da cobrança no valor de R$ 4.939,52
(quatro mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

No  tocante  à  indenização  por  danos  morais  surge
sempre quando atingido o ofendido como pessoa, não se cogitando de lesão ao seu
patrimônio, razão pela qual, dispensa prova em concreto, existindo in re ipsa. 
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Sabe-se, outrossim, ser o dano moral uma lesão que
integra os direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a
privacidade,  a  honra,  a  imagem,  a  identificação  pessoal,  a  integridade  física  e
psíquica, o bom nome; enfim, a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil, apontado, expressamente, na Constituição (art. 1º,
III).

Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho:

O  dano  moral  existe  in  re  ipsa;  deriva
inexoravelmente  do  próprio  fato  ofensivo,  de  tal
modo  que,  provada  a  ofensa,  ipso  facto  está
demonstrado  o  dano  moral  à  guisa  de  uma
presunção natural, uma presunção  hominis ou facti
que  decorre  das  regras  de  experiência  comum (In.
Programa  de  Responsabilidade  Civil,  5.  ed.,  São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 100) - destaquei.

Na espécie,  torna-se inquestionável a ocorrência do
dano moral, restando evidente o dever de indenizar, tendo em vista que a autora
recebeu cobranças  indevidas  da  empresa de  telefonia,  além de ter  ficado sem os
serviços telefônicos, como bem pontuou o sentenciante à fl. 184:

(…)  A  autora  precisou  buscar  o  judiciário  para
solucionar  a  pendência  do  débito  imputado,
inclusive  ficou  indevidamente  sem  os  serviços  e
telefonia. Irrefutavelmente, entendo que tal situação
lhe  gerou  sérios  constrangimentos  passíveis  de
indenização  por  danos  morais,  porquanto  foi
cobrado  por  dívida  que  não  contraiu  diante  da
absoluta  falta  de  informação  da  operadora  de
telefonia,  no  que  pertine  aos  “pacotes  de  dados”
utilizados  no  exterior.  Assim,  tenho  que  o  dano
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moral restou evidenciado, devendo ser fixado valor
que  atenda  os  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade.  

Com  efeito,  mantenho  irretocável  a  decisão
combatida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

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

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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