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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RE-
PETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO FIRMADO COM OPERADORA DE INTERNET. CO-
BRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. VALOR DESCONTA-
DO DE CONTA CORRENTE SUPERIOR AO CONTRATADO. AU-
SÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.  PROCEDÊNCIA.  APELA-
ÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

— “A cobrança de faturas de serviços de telefonia móvel não contratado e ou utilizado (...)
determina  o  dever  de  indenização  por  dano moral,  máxime se  considerado  o  desgaste
advindo  das  várias  tentativas  de  solução  da  questão.  O  valor  arbitrado  a  título
de danos morais deve  ser  razoável  e  levar  em conta  tanto  a  capacidade  econômica  das
ofensoras  quanto  as  condições  das  ofendidas,  bem  como  observar  os  princípios  da
proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT; APL 29116/2017; Tangará da Serra; Rel. Des.
Sebastião de Moraes Filho; Julg. 17/05/2017; DJMT 22/05/2017; Pág. 35) 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  Universo Online S/A (“UOL”)
contra a sentença de fls. 143/147, proferida pela juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande,  nos  autos  da Ação Declaratória  de Inexistência  de Débito c/c  Repetição de Indébito e
Indenização  por  Danos  Morais  ajuizada  por  Rodrigo  Kieveer  Barbosa  Santos,  que  julgou
procedentes os pedidos formulados, nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar inexistente os
débitos  objeto  da  lide,  bem  como  condenar  a  parte  promovida  a  pagar  a  autora,  a  título  de
indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida
pelo INPC, a contar da sentença, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a
partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, ainda, condenar ao pagamento de danos materiais
no valor de R$ 2.158,26 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), valor já em
dobro  dos  descontos  indevidos,  corrigido  monetariamente  pelo  INPC, a  partir  da data  de  cada



cobrança indevida, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Custas e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, caput, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 154/162, assegura ser incabível
o pagamento de indenização por danos morais, já que agiu no exercício regular de um direito, pois o
plano foi oferecido nos moldes contratados. Ressalta, ainda, que o débito existe, razão pela qual não
há dano material a ser indenizado.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  apelada  não  apresentou
contrarrazões (fl. 169).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 175/177).

É o relatório. 

VOTO

Depreende-se dos autos que o promovente firmou contrato de prestação de
serviço de internet Velox 5 Mb com a operadora OI, no valor mensal de R$ 43,00 (quarenta e três
reais). No momento da contratação, foi informado que seria necessária a contratação adicional do
provedor de internet, no valor de R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos).

O que ocorre é que nos primeiros meses o valor pactuado foi respeitado,
sendo que, a partir de novembro/2012, as cobranças passaram a ser realizadas a maior, sem que
houvesse justificativa. 

Ao procurar a empresa promovida, foi informado da contratação adicional
pelo promovente dos pacotes de antivírus,  backup e curso  online,  os quais não foram solicitados,
conforme alegação do autor. Assegurou ter procurado a promovida para solução da questão, mas
não obteve êxito.

Em  sua  defesa  a  parte  promovida/apelante  se  limitou  a  alegar  que  as
cobranças  são  devidas,  uma  vez  que  contratadas  pelo  promovente  sem,  contudo,  apresentar
nenhuma prova da contratação.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedentes os pedidos formulados,
nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar inexistente os débitos objeto da lide, bem como
condenar a parte promovida a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo INPC, a contar da sentença, acrescida
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)
e, ainda,  condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.158,26 (dois mil, cento e
cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), valor já em dobro dos descontos indevidos, corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada cobrança indevida, acrescido de juros de 1%
(um por  cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação.  Custas  e  honorários  advocatícios,  fixados  em R$
1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, caput, do CPC.

A apelante assegura ser incabível o pagamento de indenização por danos
morais,  já que agiu no exercício regular  de um direito,  pois o  plano foi  oferecido nos moldes
contratados. Ressalta, ainda, que o débito existe, conforme contratado. 

Pois bem.



É evidente a falha na prestação dos serviços da apelante, logo, cabível a
declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem
como o pagamento de indenização por danos morais.

Não há nos  autos nenhum documento que comprove a  contratação,  pelo
apelado,  dos planos adicionais  que foram cobrados indevidamente e  descontados os  valores  na
conta-corrente do autor (fls. 13/36). 

Com efeito, a concessionária efetivamente concorreu para o incidente, pois
não adotou as cautelas necessárias para o correto procedimento dos contratos em questão, portanto,
deve  arcar  com  as  consequências  de  sua  ilicitude,  em  virtude  dos  riscos  que  assume
profissionalmente,  nos  termos  do art.  14  do  CDC (responsabilidade  objetiva  do  fornecedor  do
serviço). 

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRAN-
ÇA REITERADAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO E OU UTILIZADO. SENTEN-
ÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO SIM-
PLES DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA QUAN-
TO AO DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. (…) VA-
LOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPRO-
VIDO. A cobrança de faturas de serviços de telefonia móvel não contratado e ou utili-
zado, de forma reiterada e condicionando a exigência da quitação de faturamento in-
devido à viabilidade e a qualidade dos serviços de telefonia fixa utilizado por empresa
da mesma sociedade administradora, por parte da empresa telefonia fixa que integra o
mesmo grupo; determina o dever de indenização por dano moral, máxime se conside-
rado o desgaste advindo das várias tentativas de solução da questão. O valor arbitrado
a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econô-
mica das ofensoras quanto as condições das ofendidas, bem como observar os princí-
pios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT; APL 29116/2017; Tangará da Serra;
Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 17/05/2017; DJMT 22/05/2017; Pág. 35) 

Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos morais c.c. inexistência de débito. Sen-
tença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.  Inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes. Ausência de provas idôneas da contratação que teria ori-
ginado o débito impugnado. Negativação que configurou, portanto,  ato ilícito.  Não
aplicação da Súmula nº 385 do E. STJ. Dano moral configurado in re ipsa. Indeniza-
ção devida. Valor que deve observar prudência e razoabilidade. Sentença reformada em
parte. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido em parte. (Apelação cível nº
1003251-42.2015.8.26.0597, Rel. Des. Hélio Nogueira, julgamento em12/11/2015). 

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 sócio-econômica.

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. Entendo que, ao arbitrar a indenização, deve-se levar em consideração o nível
sócio-econômico das partes, assim como, o animus da ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a
repercussão dos fatos.



Vislumbra-se  dos  autos  que  o  quantum  indenizatório  equivalente  a  R$
5.000,00 (quatro mil reais) afigura-se suficiente para compensar o autor/apelado pelos danos morais
sofridos, bem como para dissuadir a apelante à prática de atos da mesma natureza, não merecendo
minoração.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em
todos os seus termos. 

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos
termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado
com jurisdição limitada, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Ricardo
Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

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

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0010090-55.2014.815.0011 — 5ª Vara Cível de Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  Universo Online S/A
(“UOL”) contra a sentença de fls. 143/147, proferida pela juíza da 5ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c  Repetição  de  Indébito  e  Indenização  por  Danos  Morais  ajuizada  por  Rodrigo
Kieveer Barbosa Santos, que julgou procedentes os pedidos formulados, nos termos do
art.  487,  I  do  CPC,  para  declarar  inexistente  os  débitos  objeto  da  lide,  bem como
condenar a parte promovida a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo INPC, a contar da
sentença, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento
danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, ainda, condenar ao pagamento de danos materiais no
valor de R$ 2.158,26 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos),
valor  já em dobro dos descontos indevidos,  corrigido monetariamente pelo INPC, a
partir da data de cada cobrança indevida, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação. Custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do art. 85, caput, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 154/162, assegura
ser incabível o pagamento de indenização por danos morais, já que agiu no exercício
regular  de  um direito,  pois  o  plano foi  oferecido  nos  moldes  contratados.  Ressalta,
ainda, que o débito existe, razão pela qual não há dano material a ser indenizado.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou
contrarrazões (fl. 169).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 175/177).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado
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