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ACÓRDÃO
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ADVOGADO   : Em causa própria

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
COBRANÇA  INDEVIDA  E  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. INCLUSÃO
DE  SERVIÇOS  DE  DADOS  MÓVEIS  DE  ACESSO  À
INTERNET.  PRÁTICA  ABUSIVA.  COBRANÇA  E
SUSPENSÃO  DO  SERVIÇO  DE  TELEFONIA.  DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.CONFIGURAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.  PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO
SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO REGIMENTAL.

-  Como  se  sabe,  para  que  haja  o  dever  de  indenizar,
necessário  se  faz  a  existência  de  três  requisitos,  quais
sejam: ação ou omissão do agente, nexo causal e o dano,
que,  na  hipótese  dos  autos,  teve  como  causa  direta  e
imediata o ato de cobrar ilegalmente dívida inexistente e a
quebra sucessiva de acordos e compromissos firmados com
o  cliente,  fugindo,  tais  situações,  da  seara  do  mero
aborrecimento.

- “Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por
defeitos relativos à prestação dos serviços. O relator negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de tribunal  superior.  (CPC,
art.  557, caput).”  (TJPB;  AgRg 0019494-09.2009.815.0011; Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB
26/09/2014).
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O AGRAVO INTERNO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela OI Móvel S/A (incorporadora da

TNL PCS S/A), contra decisão monocrática prolata às fls. 169/173, que negou seguimento

ao  seu  apelo,  manejado  contra  sentença  que  julgou  procedente  a  presente  “Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais”, nos  termos do

art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973.

Nas  razões  do  seu  novo  recurso  (fls.  175/183),  a  empresa  de  telefonia

sustenta que continuou a oferecer os serviços de transmissão de dados mesmo após

extrapolado o limite estabelecido no plano, razão pela qual estaria justificada a cobrança

excedente.

Ademais,  sustenta  que  a  responsabilidade  pelo  pagamento  de  qualquer

produto disponibilizado é da própria promovente, estando expressamente estipulado no

contrato o bloqueio parcial ou total da linha. 

É o relatório.

VOTO

A  agravante  se  insurge  contra  decisão  prolatada  nos  autos  da  Ação

Ordinária, a qual negou seguimento ao apelo por ela interposto com fundamento no art.

557, caput, do CPC de 1973. 

Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de

Danos Morais”, em virtude da cobrança de dados móveis além do limite estipulado em

contrato.
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Nas razões do regimental, a empresa de telefonia limitou-se a sustentar a

legalidade  da  cobrança  superior  à  franqueada,  bem  como  o  não  cabimento  da

indenização por danos morais ante a ausência de inscrição do nome do autor no rol dos

maus pagadores.

Contudo, após análise dos autos, infere-se que o promovente procurou o

judiciário para resguardar seu direito, haja vista que as reclamações perante a suplicante

não surtiram qualquer efeito, ocorrendo, posteriormente, o corte do serviço telefônico e a

sua inclusão no cadastro de inadimplentes.

Assim, diante das argumentações postas nos autos, verifica-se ser caso de

inversão do ônus da prova, ante a presença dos requisitos autorizadores para tal fim.

Nesse  sentido,  importa  ressaltar  que  a  operadora  de  telefonia  é

potencialmente mais capaz para produzir  a prova técnica,  no sentido de comprovar  a

utilização  dos  dados  móveis  ou  liberar  o  conteúdo  dos  telefonemas  realizados  para

reclamar da cobrança, uma vez que recebidos no telemarketing, são gravados.       

Assim, como bem sustentado pelo magistrado  a quo, ao fundamentar sua

decisão,  o  consumidor  é  parte  hipossuficiente  dentro  da  relação,  uma  vez  que  a

concessionária  detém  todos  os  registros,  dados  e  informações  acerca  do  serviço

prestado.

Ademais, no período entre os meses de março e maio de 2012, foi cobrado

a quantia total de R$ 2.108,81 (dois mil cento e oito reais e oitenta e um centavos), valor

muito acima do razoável para um período de apenas 03 (três) meses, devendo observar,

também,  o  fato  de  que  nos  meses  de  março  e  abril  foram  cobradas  duas  faturas

referentes  ao  mesmo  número  de  telefone,  evento  que  a  recorrente  não  conseguiu

justificar. 

A título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo  passagem  da

sentença  (fls.  276/281),  prolatada  pela  Juíza  de  primeiro  grau,  haja  vista  a  ilustre
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magistrada ter abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se

observa abaixo:

“Ora,  não  se  pode  exigir  do  consumidor  a  prova  de  fato
inexistente, ou seja, a demonstração de que este não efetuou as
chamadas ou utilizou os serviços de internet que acarretaram a
cobrança excessiva.
Em contrapartida, a comprovação de que houve a utilização dos
serviços  que  ensejaram  a  cobrança  poderia  ser  facilmente
realizada  pela  ré,  através  da  juntada  dos  competentes
demonstrativos  dos dados referentes à  linha do promovente,  o
que é de se exigir e esperar da operadora de serviço de telefonia.
Ademais, os documentos colacionados às fls. 21/36 demonstram
que a promovida enviou duas faturas distintas para cobrança dos
serviços utilizados no mesmo período (23/01/2012 a 23/02/2012 e
23/02/2012 a 23/03/2012), com vencimento nos meses de março
e abril de 2012.
Assim,  ante  a  não  comprovação  de  que  o  autor  utilizou  os
serviços  em  excesso  disposto  nas  faturas  com  valores  de  R$
764,96 (setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis
centavos),  com  vencimento  em  11/03/2012,  R$  585,27
(quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), com
vencimento  em 11/04/2012,  R$ 246,27 (duzentos  e quarenta e
seis  reais  e  vinte  e  sete  centavos),  com  vencimento  em
12/03/2012,  e  R$  335,55  (trezentos  e  trinta  e  cinco  reais  e
cinquenta e cinco centavos), com vencimento em 11/05/2012, e
R$  176,76  (cento  e  setenta  e  seis  reais  e  setenta  e  seis
centavos),  com  vencimento  em  24/04/2012,  deve  ser  cobrado
apenas o serviço fixo contratado.” - (fls. 118)

No caso concreto, vislumbro que houve desconsideração com o promovente,

face a cobrança indevida por serviço não contratado, bem como nos meses de março e

abril com mais de uma fatura, conforme provas carreadas aos autos (fls. 15/36).

                            

Diante desta situação, entendo que é aplicável ao caso presente  o caput do

art. 14 do referido diploma consumerista, que dispõe o seguinte:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela  reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à  prestação  dos  serviços,  bem  como  por  informações
insuficientes  ou inadequadas  sobre  sua fruição e  riscos”.  (Grifo
nosso)
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Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,  necessário se faz a

existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão do agente, nexo causal e o

dano, que, in casu, teve como causa direta e imediata o ato de cobrar ilegalmente dívida

inexistente e a quebra sucessiva de acordos e compromissos firmados com o cliente,

fugindo, tais situações, pelo conjunto da obra, da seara do mero aborrecimento.

Desse  modo,  não  restam  dúvidas  quanto  à  necessidade  de  reparação

pecuniária correspondente ao constrangimento suportado pelo demandante.

As  decisões  deste  Egrégio  Tribunal  seguem  o  mesmo  posicionamento,

conforme observa-se abaixo:

 
“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  COM  PEDIDO  DE  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE PAGAMENTO DE
PLANO  NÃO  SOLICITADO.  INCLUSÃO  INDEVIDA  NO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  INSUFICIENTE.
INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  COM  ACERTO  E  JUSTIÇA.
VALOR  FIXADO  DENTRO  DOS  PARÂMETROS  EXIGIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESARMONIA DO PARQUET.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  O arbitramento do valor da
indenização pelo dano moral é ato complexo para o julgador que
deve  sopesar,  dentre  outras  variantes,  a  extensão  do  dano,  a
condição  socioeconômica  dos  envolvidos,  a  razoabilidade,  a
proporcionalidade,  a  repercussão  entre  terceiros,  o  caráter
pedagógico/punitivo  da  indenização  e  a  impossibilidade  de  se
constituir em fonte de enriquecimento indevido.”1 (Grifo nosso).
 

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS
DE TELEFONIA.COBRANÇA DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO
CONTRATADO.  AUSÊNCIA  DE  ATENDIMENTO  ÀS
REITERADAS  RECLAMAÇÕES  DO
CONSUMIDOR. COBRANÇAINDEVIDA.  MÁ  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  DEVER  DE  INDENIZAR. QUANTUM
INDENIZATÓRIO  ARBITRADO  PELO  JUÍZO.  VALOR
CONDIZENTE  COM  A  GRAVIDADE  E  A  EXTENSÃO
DOS DANOS SOFRIDOS  PELO  CONSUMIDOR.
DESPROVIMENTO DO APELO. 1. A cobrança de serviço não
contratado, viola o contrato e caracteriza a falha na prestação

1 TJPB; APL 0017837-61.2011.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da
Cruz; DJPB 05/09/2014; Pág. 15.
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do  serviço,  ensejando  o  dever  da  empresa  de telefonia de
reparar os danos ocasionados. 2. O quantum indenizatório deve
ser suficiente para reparar os danos sofridos pelo ofendido sem
caracterizar  o  enriquecimento  ilícito,  e  para  atingir  o  caráter
punitivo  e  pedagógico,  evitando  que  o  ofensor  volte  a  agir  de
forma ilícita.”2  (Grifo nosso)

“AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE NEGA
SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR
COBRANÇA  INDEVIDA.  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  E
CRÉDITO.  OI  PAGGO.  CONTRATAÇÃO.  FALHA  NO DEVER
DE  INFORMAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  CONFIGURAÇÃO.
DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  PAGO  INDEVIDAMENTE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.  APLICAÇÃO DO ART.  557,
CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.
DESPROVIMENTO.  Nos  termos  do  art.  14  do  CDC,  o
fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  dos
serviços.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou
em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal Federal,  ou de
tribunal superior. (CPC, art. 557, caput).”3  (Grifo nosso).

“O  POR  DANOS
MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
CANCELAMENTO  DO  DÉBITO  REFRENTE  À INTERNET.
DEVER  DE  INDENIZAR.  MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO.
-  o  valor  da  condenação  em  responsabilidade  civil
por dano moral leva em conta o abalo provocado, a reprovação da
conduta  e  a  função  preventiva  da  pena  como  critérios  ao
arbitramento,  impondo-se  assim  a  manutenção  doquantum
arbitrado. (tjse; AC 2012225918; AC. 95/2013; Rel. Des. Ricardo
múcio santana de Abreu Lima; djse 23/01/2013; pág. 47).”4 

No tocante a inclusão do autor nos cadastros de inadimplentes, diante da

ilegalidade das cobranças realizadas, o apelante não agiu no exercício regular do seu

direito, constituindo, tal fato, medida arbitrária.

2 TJPB; APL 0123673-43.2013.815.0111; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira; DJPB 06/11/2015; Pág. 14.
3 TJPB; AgRg 0019494-09.2009.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Miguel de Britto
Lyra Filho; DJPB 26/09/2014.
4 TJPB; AC 075.2009.003978-7/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Wolfram da Cu-
nha Ramos; DJPB 08/05/2013; Pág. 13.
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Nesse  sentido,  tem-se  que  os  constrangimentos  sofridos  pelo  agravado

ultrapassam a seara de mero dissabor, tornando-se inquestionável a ocorrência do dano

moral e os transtornos causados em sua vida, maculando a sua honra e atingindo os

direitos inerentes a sua personalidade.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de que

nos  casos  de  indevida  inscrição  em  órgão  de  proteção  ao  crédito,  o  dano  moral  é

presumido,  ou  seja,  não  há  necessidade  de  prova  de  repercussão  de  seus  efeitos,

bastando o ofendido demonstrar que a restrição se procedeu de forma irregular para gerar

efeitos indenizatórios, o que restou comprovado nos autos.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
CONTRA  A  INADMISSÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.  PRESSUPOSTOS
DA  REPARAÇÃO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  DANO  PRESUMIDO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL. AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor das Súmulas 282 e 356
do  STF,  aplicáveis  por  analogia,  não  se  conhece  do  recurso
especial  quanto às questões sobre as quais a Corte de origem
não se pronunciou, porquanto não levantadas pela parte, faltando-
lhes o indispensável requisito do prequestionamento. 2. Segundo
o  entendimento  jurisprudencial  desta  Corte,  a  inscrição
indevida  do  nome  consumidor  em  órgão  de  restrição  ao
crédito caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência
prescinde de comprovação, uma vez que decorre do próprio
fato,  operando-se in re ipsa. 3.  Nos termos da jurisprudência
deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  valor  estabelecido  pelas
instâncias  ordinárias  a  título  de  indenização  por  danos  morais
pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação
se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse
modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00
(dez  mil  reais)  a  título  de  reparação  moral  em  favor  do  ora
agravado, em virtude dos danos sofridos pela inscrição indevida
em órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual não se justifica
a excepcional  intervenção desta Corte no presente feito,  como
bem consignado na decisão agravada. 4. Ademais, a revisão do
julgado,  conforme pretendido, encontra óbice na Súmula 7/STJ,
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por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.5 Grifo nosso.

Desse modo, não restam dúvidas quanto à necessidade de reparação

pecuniária correspondente ao constrangimento suportado pelo promovente.

Assim,  NEGO  PROVIMENTO ao  Recurso  Regimental,  para  manter

inalterada a monocrática questionada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

DES. JOSÉ RICARDO PORTO
 RELATOR  

J12/R06

5 AgRg nº. 1192721/SP – MINISTRO RAUL ARAÚJO – QUARTA TURMA – JULG. EM 07/12/2010.
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