
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação  Cível  nº  0010931-89.2010.815.0011—  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande
Relator : João Batista Barbosa em substituição ao Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.
Apelante : Multjet Informática Ltda
Advogado : Jobeer Cristhian Barbosa Amorim OAB/PB 13.971
Apelado : Saulo Souza Barbosa
Advogado : Luzimario Gomes Leite OAB/PB 12.414

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  —
SUSPENSÃO  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  —
COBRANÇA INDEVIDA — REPETIÇÃO DE INDÉBITO
— DANOS MORAIS — OCORRÊNCIA — PRINCÍPIOS
DA  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  —
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

—  São  requisitos  ensejadores  da  responsabilidade  civil  a
conduta ilícita,  o nexo de causalidade e  o dano. Desta feita,
para que a indenização seja devida, imprescindível que todos
estes pressupostos sejam demonstrados.

— Deve-se  manter  o quantum indenizatório,  quando  o  seu
arbitramento atendeu às peculiaridades do caso concreto, bem
como à condição econômica das  partes,  de  forma a  não se
constituir em fonte de indevido enriquecimento.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes  autos  acima
identificados.

ACORDAM  os integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pela  Multjet
Informática Ltda, contra sentença (fls. 120/129) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Débito  c/c  Indenização  com  pedido  de  tutela  antecipada,  julgou  procedentes os
pedidos, para declarar a inexistência do débito objeto da ação, bem como condenar as
partes promovidas a  pagarem à parte promovente a  indenização pelos danos morais
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suportados,  no  valor  de  R$ 5.000,00 (cinco  mil  reais), em partes  iguais,  corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do
STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data do evento danoso –
16/04/2010 (Súmula 54 do STJ).

Irresignada,  a  Multjet  Informática  interpôs  recurso  apelatório
(fls. 132/138), alegando que a sentença merece reforma, para que seja reconhecida a
culpa exclusiva do apelado, bem como afastar a condenação de indenização pelos danos
morais.  Arguiu,  também,  que  seja  declarada  a  existência  de  débito,  mediante  a
continuidade de prestação de serviços e ausência de cumprimento, por parte do apelado,
em consonância com a cláusula 7.7 do contrato em questão.

Sem Contrarrazões (fls 143)

Às  fls.  149/150,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  pugna  pelo
regular processamento do recurso, sem apresentar manifestação no mérito, porquanto
ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

No  mérito,  depreende-se  dos  autos  que  o  autor/apelado  é
consumidor dos serviços de acesso à internet prestados pela empresa apelante e teve seu
contrato renovado automaticamente, tendo esta continuado a cobrar as mensalidades,
mesmo após o autor ter  entrado em contato e informado não mais concordar com a
renovação. O promovente, continuou recebendo as cobranças, das quais ainda pagou 04
prestações para não ter  seu nome negativado e por ser instruído a pagar os devidos
boletos, o que posteriormente seria restituído.

Sem solução por parte da empresa apelante, o apelado cessou os
pagamentos  das  mensalidades  indevidas  e  cobradas,  tendo  seu  nome  inserido  no
SERASA.

Dessa forma,  o  cerne  da  questão  está  em saber  se  realmente
houve cobrança indevida e, consequentemente, dano moral.

Ocorre que, como restou provado nos autos, o apelado efetuou
os pagamentos referente aos primeiros meses da renovação contratual. Contudo, após a
promessa de que o problema seria solucionado e convencido de que seria restituído das
parcelas pagas, teve seu nome negativado, como comprova nos autos (fls11). Acontece
que,  mesmo  após  o  pagamento  das  faturas  pós  renovação,  o  apelante  continuou
enviando a sua residência cobranças indevidas. 

Sustenta a apelante que as cobranças realizadas são devidas, em
razão do apelante  não ter  cancelado o serviço  por  intermédio de  carta  devidamente
datada e assinada pelo cliente, como prevê o contrato, na cláusula 7.4 (fls. 07/10), e sim
via contato telefônico.

Por  tudo  isso,  afirma  o  apelante  que  seu  comportamento  foi
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revestido  de  legalidade,  uma  vez  que  não  efetuou  o  cancelamento  do  contrato  do
apelado após o transcurso do prazo de 2 anos estabelecido, em razão da ausência de
manifestação “por escrito” do consumidor, conforme previsão contratual estabelecida
entre ambos.

No  entanto,  a  alegação  da  empresa  recorrente  não  deve
prosperar. É que, conforme estabelecido na sentença atacada, o caso em deslinde trata-
se de uma relação de consumo, em que a empresa apelante se enquadra como prestadora
de serviço, estando sobre a égide do § 2º do art. 3º da Lei 8.078/90. Nesse sentido, recaí
sobre  esta  a  responsabilidade  civil  na  modalidade  objetiva,  vale  dizer,  independe  a
comprovação  da  culpa,  cabendo  a  indenização  ao  consumidor  apenas  com  a
demonstração do nexo entre o evento e o dano.

Ademais, por ser a parte apelada hipossuficiente na relação de
consumo e diante da verossimilhança de suas alegações, impõe-se a empresa apelante o
dever de comprovar suas alegações. 

Assim, no tocante afirmação do apelante de que a negativação
do nome do apelado e a cobrança das mensalidades referente a continuidade do contrato
estavam revestidas da legalidade, esta não se desincumbiu do seu dever de provar o que
alegou, haja vista que não há nos autos qualquer demonstração de que não houve a
ligação cancelando o vínculo com a prestadora de serviço, tampouco com relação as
excludentes de ilicitudes. No entanto, ao contrário do que afirma, percebe-se dos autos
cobranças imprimidas em razão da renovação automática do contrato, pelo fato de não
ter por escrito sua intenção de não renová-lo.

Quanto à ocorrência de danos morais, sustenta a apelante que
esta  não  é  devida,  haja  vista  que  houve  apenas  a  cobrança  do  débito,  inexistindo
qualquer  negativação  nos  órgão  restritivos  de  crédito,  bem como  ausente  qualquer
repercussão da cobrança na honra e imagem do autor. Porém, não há dúvidas acerca
do dever de indenizar, pois o apelado teve seu nome negativado, além do desgaste
psicológico sofrido, uma vez que demonstrou ser cumpridor de suas obrigações
para com o apelante. 

Atente-se  para  o  fato  de  que  não  houve  recurso  da  outra
demandada  CONECTWAY INTERNET SOLUTIOND LTDA.,  também condenada
no presente feito.

No  tocante  ao  quantum indenizatório,  a  doutrina  e  a
jurisprudência  vêm,  a  cada  dia,  reiterando  entendimento  de  que  a  indenização
decorrente de dano moral não pode constituir para o causador do dano um desfalque em
seu patrimônio,  tampouco para o lesado, um enriquecimento sem causa,  devendo-se
sempre se pautar o juiz, nos casos em que a seu critério fica a fixação do quantum, nos
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  bem  como  considerar  os  diversos
fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele resultante, em especial, a duração,
intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as causas que deram origem à lesão, a
intenção do agente e a sua condição socioeconômica.

É importante, neste sentido, transcrever o ensinamento proferido
por Maria Helena Diniz, evidenciado no julgamento do Recurso Especial Nº 239.009-
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RJ, do qual foi relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
 
“... a reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos negativos de
mágoa, dor, tristeza, angústia, pela superveniência de sensações positivas
de alegria, satisfação, pois, possibilitaria ao ofendido algum prazer que, em
certa medida, poderia atenuar o seu sofrimento”.

É sabido que o dano moral tem o objetivo de representar para a
vítima  uma  satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,  também,
desestimular  o ofensor da prática futura de atos  semelhantes.  Sendo assim,  no caso
concreto, vislumbra-se que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  mostrou-se  adequado  aos  parâmetros  dos  valores  atualmente  arbitrados  e
necessários a reparação do caso telado considerando, também, que referida quantia será
de responsabilidade das duas promovidas em partes iguais.

Dessa  forma,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo  a  sentença  em todos  os  seus  termos.  Deixo  de  condenar  em honorários
recursais, em razão destes terem sido arbitrados no máximo permitido (art. 85, § 11 do
NCPC).

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma.  Desa. Maria das Graças Morais
Guedes.  Participaram ainda do julgamento,  o Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado
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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação  Cível  nº  0010931-89.2010.815.0011—  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pela  Multjet
Informática Ltda, contra sentença (fls. 120/129) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Débito  c/c  Indenização  com  pedido  de  tutela  antecipada,  julgou  procedentes os
pedidos, para declarar a inexistência do débito objeto da ação, bem como condenar as
partes promovidas a  pagarem à parte promovente a  indenização pelos danos morais
suportados,  no  valor  de  R$ 5.000,00 (cinco  mil  reais), em partes  iguais,  corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do
STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data do evento danoso –
16/04/2010 (Súmula 54 do STJ).

Irresignada,  a  Multjet  Informática  interpôs  recurso  apelatório
(fls. 132/138), alegando que a sentença merece reforma, para que seja reconhecida a
culpa exclusiva do apelado, bem como afastar a condenação de indenização pelos danos
morais.  Arguiu,  também,  que  seja  declarada  a  existência  de  débito,  mediante  a
continuidade de prestação de serviços e ausência de cumprimento, por parte do apelado,
em consonância com a cláusula 7.7 do contrato em questão.

Sem Contrarrazões (fls. 143)

Às  fls.  149/150,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  pugna  pelo
regular processamento do recurso, sem apresentar manifestação no mérito, porquanto
ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 14 de julho de 2017.

   João Batista Barbosa
Relator – Juiz Substituto
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