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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.  COBRANÇA  INDEVIDA.
DESÍDIA  DA  EMPRESA  DE  TELEFONIA.
SITUAÇÃO  QUE  EXTRAPOLA  O  MERO
ABORRECIMENTO.  INDENIZAÇÃO
CORRETAMENTE FIXADA. ACERTO DA DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

- 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. Este teve como causa direta e imediata o ato de
cobrar  ilegalmente  dívida  inexistente  por  meio  de
correio  eletrônico  de  terceira  pessoa,  fugindo,  tal
situação,  pelo  conjunto  da obra,  da  seara  do mero
aborrecimento,  em  que  pese  não  ter  ocorrido
negativação do Autor.

-  A  ocorrência  de  possíveis  fraudes  na  referida
operação insere-se no risco do negócio da empresa
de telefonia, cujo ônus não pode ser repassado ao
consumidor.

- Se, de um lado, a indenização pelo dano moral não
pode ser fonte de lucro, por outro, não pode servir de
estímulo à violação de direitos personalíssimos de
outrem. Estando a sentença em conformidade com
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tais paradigmas, o valor da condenação deve ser
mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 140.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  TNL  PCS  S/A,

inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de

Inexistência de Débito c/c  Indenização por  Danos Morais movida por  Hilton

Lustosa Freire, na qual a Magistrada da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital

julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito de R$ 366,50

(trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), determinando que a

Promovida se abstivesse de incluir o nome do Autor nos cadastros restritivos

de crédito, além de condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

pelos danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante, em suma, alegou que

agiu no exercício regular de direito, tendo em vista que os serviços cobrados

foram efetivamente prestados. Alegou que a mera cobrança, sem a inscrição

do devedor no rol  de maus pagadores, não gera dano moral, notadamente,

inexistindo provas de prejuízo.  Alternativamente,  pugnou pela minoração da

indenização fixada a título de danos morais (fls. 92/118). 

Não houve contrarrazões, conforme certidão de fl. 129v

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 135/136).

É o relatório.

VOTO
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Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

2, que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser  exigidos  os requisitos  de admissibilidade na
forma nele prevista, com interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra

ela manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os

requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Pois bem. 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.

“In casu”, a Recorrente, a todo tempo, se mostrou desidiosa no

trato com o Consumidor. Como bem anotado pela Juíza “a quo”, a empresa

promovida  reconheceu  à  fl.  22  a  retirada  do  terminal  por  motivo  de

inadimplência, todavia, jamais comprovou que a linha objeto da cobrança era

da titularidade do Autor. Limitou-se a juntar imagens de tela de computador,

não obstante todo o aparato administrativo e burocrático de que é possuidora,

sendo descabida a alegação de não aplicação da inversão do ônus probatório,

prevista  no  art.  6º,  VIII,  do  CDC,  eis  que  as  provas  necessárias  a

demonstração do direito não estavam ao alcance do consumidor.

No mais,  a atitude da Recorrente se mostrou decisiva para o

resultado  lesivo.  Este  teve  como  causa  direta  e  imediata  o  ato  de  cobrar

ilegalmente dívida inexistente por meio de correio eletrônico de terceira pessoa,

fugindo, tal situação, pelo conjunto da obra, da seara do mero aborrecimento,

em que pese não ter ocorrido negativação do Autor.
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Estabelecido, assim, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe

à Apelante o dever de indenizar. Senão, veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  CONSUMIDOR.  TELEFONIA.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
DEVOLUÇÃO,  EM  DOBRO,  DE  VALORES  PAGOS
INDEVIDAMENTE  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. 1 - A demanda movida, pelo consumidor, com
vistas  à  repetição  de  valores  pagos  de  forma indevida
submete-se ao prazo prescricional  previsto no art.  206,
§3º,  IV,  do Código Civil,  que prevê a prescrição trienal
para  a  pretensão  de  ressarcimento  de  enriquecimento
sem causa. Em que pese a caracterização da autora e da
ré,  nessa ordem, como consumidora e fornecedora - A
qualificar  como  de  consumo,  assim,  a  relação  travada
entre ambas -, afigura-se inaplicável o prazo qüinqüenal
dado pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
que se refere à reparação de danos causados por fato do
produto  ou  do  serviço.  2-  o  consumidor  cobrado  em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso,
consoante estabelece o parágrafo único do artigo 42 do
CDC. 3- o montante objeto de repetição de indébito, uma
vez demonstrado o pagamento de forma indevida, deve
observar  o  prazo  prescricional  trienal  aplicável  e,  não
menos,  deve  limitar-se  às  quantias  cujo  adimplemento
haja sido comprovado nos autos. É firme a jurisprudência
desta corte no sentido de que descabida a devolução, em
dobro,  de  todos  e  quaisquer  valores  pagos  durante  a
vigência  do  vínculo  contratual,  em  que  pese  a
qualificação  da  parte  autora  como  consumidor.  4-  a
continuidade  da  cobrança  de  valores  referentes  a
serviços  não  contratados  -  Em que  pese  a  reiteração,
pelo  consumidor,  do  seu  pedido  de  cancelamento  da
inclusão  das  rubricas  nas  suas  faturas  mensais  -,
desborda  da  esfera  do  mero  dissabor  e  enseja  a
configuração de dano moral.  5- na fixação do montante
indenizatório  por  gravames  morais,  deve-se  buscar
atender  à  duplicidade  de  fins  a  que  a  indenização  se
presta, atentando para a capacidade do agente causador
do dano, amoldando-se a condenação de modo que as
finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter
pedagógico)  sejam  atingidas.  Quantum  mantido  em
r$5.000,00  (cinco  mil  reais).  Apelo  da  ré  parcialmente
provido.  Recurso  adesivo  desprovido.  (TJRS;  AC
0473593-02.2014.8.21.7000;  Pelotas;  Décima  Segunda
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Umberto  Guaspari  Sudbrack;
Julg. 05/03/2015; DJERS 09/03/2015)

Não  bastasse  isso,  o  art.  14  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor (CDC) dispõe que o fornecedor de serviço responde,  de forma
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objetiva, pela reparação de todos os danos causados aos consumidores por

defeitos relativos à prestação de serviços.

 Além  disso,  a  ocorrência  de  possíveis  fraudes  na  referida

operação  insere-se  no  risco  do  negócio  da  Ré,  cujo  ônus  não  pode  ser

repassado a Requerente

No mais, caberia à Promovida, nos termos do art. 333, II, do

CPC, apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do Autor.

No  tocante  ao  valor  dos  danos  morais,  tem-se  que  a

indenização deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a

prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não

seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a

ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Dessarte,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, tenho que a reparação indenizatória de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) fixada na Sentença não merece reparo. 

Isso  posto,  DESPROVEJO a  Apelação Cível  interposta pela

Promovida.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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