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GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001036-46.2013.815.2001
RELATOR         : Des. José Ricardo Porto
APELANTE (1)  : OI Móvel S/A (atual incorporadora da OI TNL PCS S/A)
ADVOGADO     : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A)
APELANTE (2)  : Universo Online S/A
ADVOGADA     : Rosely Cristina Marques Cruz (OAB/PB Nº 21.804-A)
APELADA         : Leidy Dayana Rosendo dos Santos 
ADVOGADA     : Flávia Ferreira Portela (OAB/PB Nº 17.673)

PRELIMINAR  SUSCITADA  PELA  OI  MÓVEL  S/A.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
LANÇAMENTOS  IRREGULARES  NA  FATURA  DO
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  INEXISTÊNCIA  DE
RESPONSABILIDADE  DA  CONCESSIONÁRIA  DE
TELEFONIA  QUANTO  À  COBRANÇA  REALIZADA
POR  EMPRESA  DIVERSA.  ACOLHIMENTO  DA
QUESTÃO  PRÉVIA.  MÉRITO  DO  RECURSO
PREJUDICADO.

- No caso em comento, verifico inexistir qualquer responsabi-
lidade da empresa de telefonia quanto aos lançamentos ile-
gais realizados pela outra demandada no cartão de crédito da
autora.

APELAÇÃO CÍVEL DA UOL S/A. AÇÃO DECLARA-
TÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVI-
DA. SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NÃO
CONTRATADO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RE-
LAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO.  ABALO  EXTRAPATRIMONIAL  DE-
MONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. PLEITO DE
MINORAÇÃO. FIXAÇÃO  RAZOÁVEL  DO
MONTANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DES-
PROVIMENTO DO APELO.

- Como a autora alega que jamais contratou o produto forne-
cido pela empresa promovida, deve ser aplicada a inversão
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do ônus probatório, considerando a dificuldade do consumidor em
produzir provas negativas.

- Cabe à empresa demandada a demonstração da legitimidade dos
lançamentos  realizados no cartão de crédito  da promovente,  nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, uma
vez que o ônus da prova incumbe ao promovido quanto à existên-
cia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do au-
tor.

- Quando se trata da fixação de indenização de ordem extrapatri-
monial,  sabe-se que o valor estipulado não pode ser ínfimo nem
abusivo, devendo ser proporcional à dupla função  do instituto do
dano moral, quais sejam: a reparação pelo constrangimento sofrido,
buscando minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor, para
que não volte a reincidir. 

- O valor da indenização por danos morais não deve sofrer modifi-
cação quando arbitrado com razoabilidade pelo juiz a quo.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba,  à
unanimidade de votos,  ACOLHER a preliminar de mérito para excluir a OI Móvel S/A da
demanda. NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da
Universo Online S/A.

RELATÓRIO

Leidy  Dayana Rosendo  dos  Santos, devidamente  qualificada  nos  autos,  propôs
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” contra  Universo Online S/A e OI Móvel S/A
(atual incorporadora da OI TNL PCS S/A), igualmente identificadas, objetivando o ressarcimen-
to decorrente do abalo psíquico diante da cobrança indevida e a inclusão em cadastro restritivo de
crédito, supostamente realizadas pelas empresas demandadas.

Asseverou ter ajustado com a OI, um plano de internet, vindo a UOL, logo em segui-
da, entrar em contato oferecendo um serviço de provedor, informando ser necessária a contratação
para ter acesso à rede. 

Posteriormente, a autora descobriu que o pacote pactuado com a empresa de telefonia
já abrangia o produto ofertado pela UOL, requerendo, assim, o cancelamento.

Contudo, de maneira surpreendente, passou a receber cobranças indevidas em rela-
ção ao serviço de provedor em seu cartão de crédito, uma vez que tal empresa disponibilizou um
mês de degustação gratuita, procurando o Judiciário a fim de desconstituir o indébito e receber inde-
nização pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 02/11).
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Com o advento da sentença (fls. 198/200), o Juízo a quo julgou parcialmente proce-
dente a pretensão autoral, sob os seguintes termos: 

“- POSTO ISSO, REJEITO A PRELIMINAR E JULGO PROCEDENTE
PARCIALMENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, para ANULAR A
DÍVIDA da Promovente perante a 1ª promovida, e,  ao mesmo tempo,
para  CONDENAR  AS  PROMOVIDAS,  solidariamente,  a  indenizar  a
Promovente pelos danos morais causados, arbitrando indenização no va-
lor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo
INPC, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, tudo a con-
tar desta data.
- Condeno, ainda, as promovidas ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.” -  (fls.
199v)

A OI Móvel S/A interpôs apelação cível, às fls. 204/216, asseverando, preliminar-
mente, a sua ilegitimidade passiva, considerando não ter relação com o pleito reivindicado pela au-
tora, bem como que não repassou informação do cadastro da cliente à outra demandada. No mérito,
sustenta que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a reparação extrapatrimonial.

Também irresignada, a Universo Online S/A (UOL), apresentou súplica apelatória,
às fls. 227/234, afirmando não ter realizado cobrança que atentasse o direito da personalidade da de-
mandante, ocorrendo, no caso ora discutido, apenas mero dissabor.

Por conseguinte, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença jul-
gando totalmente improcedente a ação, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indeni-
zatório.

Contrarrazões apresentadas às fls. 244/252.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 258/262), opi-
nando pelo prosseguimento do feito, sem adentrar no mérito, ante a falta de interesse público no
caso concreto.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OI MÓVEL S/A

A OI Móvel S/A apontou a sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando não haver
qualquer relação entre a contratação dos seus serviços pela promovente e as cobranças indevidas re-
alizadas pela Universo Online S/A.

De logo, registro que a tese firmada pela empresa de telefonia merece prosperidade.
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Da análise dos autos, vislumbro que a OI Móvel S/A atuou dentro da legalidade, for-
necendo o acesso à rede mundial de computadores, não havendo qualquer relação com a falha na
prestação do serviço oferecido pela UOL.

Desse modo, mesmo que a OI tivesse disponibilizado à outra promovida o cadastro
contendo os dados da promovente, para que a segunda demandada entrasse em contato ofertando o
produto provedor de internet, não vislumbro qualquer irregularidade em tal conduta.

Assim, no caso em comento, verifico inexistir responsabilidade da empresa de telefo-
nia quanto aos lançamentos ilegais realizados no cartão de crédito da demandante, bem como quan-
to a inscrição indevida no SERASA.

Desse modo, acolho a presente questão prévia, para reconhecer a ilegitimidade da
OI Móvel S/A, restando prejudicada a discussão a respeito das demais matérias por ela suscitadas. 

MÉRITO

O  cerne  da  controvérsia  recursal  reside  em  aferir  a  responsabilidade  civil  da
Universo Online S/A,  diante das cobranças irregulares em desfavor da promovente,   o que daria
ensejo ao recebimento de indenização por dano moral.

No caso  concreto,  vislumbro  que  houve desrespeito  com o cliente,  em face  dos
reiterados descontos procedidos pela supracitada empresa,  bem como diante da sua inclusão no
cadastro restritivo de crédito, conforme provas carreada aos autos (fls. 17/19 e fls. 30/37), sugerindo
a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil. 

Por oportuno, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos ensejadores do dever de
ressarcimento. Nesse sentido, dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda   que exclusi-
vamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a ou-
trem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, para que se reconheça o cabimento de reparação, mostra-se necessário aferir
o ato antijurídico que constitua dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o abalo. 

Outrossim, tratando-se de questão resultante de relação de consumo, aplica-se a res-
ponsabilidade civil objetiva, configurada sempre que demonstrados esses elementos, independente-
mente, pois, da existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código Consume-
rista, conforme segue:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da exis-
tência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informa-
ções insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
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É mister destacar, ainda, que o caso em disceptação possui liame com a declaração da
inexistência de dívida, isto é, dos lançamentos na fatura sem o consentimento da consumidora.

 
No caso em debate, é inconteste a verossimilhança das alegações, consubstanciadas

no fato de inexistir qualquer indício de que a autora pactuou com a Universo Online S/A, ainda
mais considerando o alto valor por ela cobrado pelo simples serviço de provedor de internet.

Além disso, a posição de hipossuficiência do polo ativo em relação à companhia é in-
contestável, seja de ordem técnica ou econômica. 

Desse modo,  como a autora alega que jamais contratou o produto fornecido pela
UOL, deve ser aplicada a inversão do ônus probatório, considerando a dificuldade do consumidor
em produzir provas negativas.

Sobre o tema, veja-se o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. 1. A inversão do ônus
da prova prevista no diploma consumerista (art. 6º, inc. VIII) Não insti-
tuiu nova "distribuição estática" do ônus probatório, agora sempre em
desfavor do fornecedor - O que sequer "distribuição" seria -, possuindo,
ao contrário, natureza relativa. 2. A partir de uma leitura contemporâ-
nea acerca da teoria da prova, cujo estudo conduz para uma distribui-
ção dinâmica do ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melho-
res condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.
Havendo prova robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzi-
da pela demandada (art. 333, inc. II, do CPC/73; art. 373, inc. II, do
CPC/15),  competia a demandante  comprovar minimante  a incorreção
dos dados - Ou mesmo o pagamento dos débitos -, fato constitutivo do
seu direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC/73 (art. 373, inc. I, do
CPC/15). 3. No presente caso, inobstante a parte autora insista na "au-
sência de demonstração" do débito inscrito de R$ 87,97 e, portanto, "não
reconheça"  tal  dívida,  sustentando apenas a  possibilidade  de já  tê-la
paga, a verdade é que o histórico de compras da parte autora colaciona-
da pela demandada demonstra que não houve apenas a adesão da parte
autora ao serviço de cartão de crédito oferecido pela ré, mas utilização
do  crédito  disponibilizado.  4.  Impossibilidade  de  desconstituição  do
débito. Não configurados danos extrapatrimoniais. Recurso adesivo do
réu provido, prejudicado o apelo da parte autora.”  (TJRS; AC 0379372-
56.2016.8.21.7000; Porto Alegre;  Vigésima Terceira Câmara Cível;  Relª  Desª
Ana Paula Dalbosco; Julg. 29/11/2016; DJERS 06/12/2016). (Grifo nosso)

Este Sodalício também já dispôs no mesmo sentido:

“CIVIL  E  CONSUMIDOR.  Apelação  cível.  Ação  de  indenização  por
danos  morais  e  materiais  c/c  cobrança  indevida.  Negócio  jurídico
bancário.  Negativação  indevida  do  nome  da  autora.  Ausência  de
contratação  e  de  inadimplência.  Serviço  contratado  por  terceiro
desconhecido.  Cobrança  indevida.  Inversão  do  ônus  da  prova.
Aplicação.  Dano  moral  configurado.  Sentença  de  procedência.
Irresignação  do  réu.  Preliminar  de  ausência  dos  requisitos  para
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inversão do ônus da prova. Preliminar que se confunde com o mérito.
Análise conjunta. Apreciação preliminar do agravo retido. Cerceamento
de  defesa.  Não  configuração.  Desprovimento.  Mérito.  Exclusão  ou
minoração  dos  danos  morais  arbitrados.  Desnecessidade.  Obediência
aos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Manutenção da
sentença.  Desprovimento  do  agravo  retido  e  do  apelo.  Autoriza-se  o
conhecimento do agravo retido quando atendido o art. 522 do CPC e se
for devidamente ratificado na apelação. Não há falar em cerceamento de
defesa,  quando  entender  o  (a)  magistrado  (a),  ser  desnecessária  a
produção de outras provas para o julgamento da lide. Nos termos do art.
14 do CDC, as instituições bancárias respondem, objetivamente, pelos
danos causados aos consumidores,  em razão dos serviços  prestados.
Demonstrado nos autos que a inscrição do nome do consumidor nos
órgãos  de  restrição  ao  crédito  deu-se  de  forma  indevida,  deve
responder,  pois,  o  banco apelado,  pelos  danos  causados. O registro
indevido  nos  cadastros  de  maus  pagadores,  por  si  só,  já  enseja  a
indenização por danos morais, até porque inexistem outras anotações
em nome do apelado. Aplicando o princípio da inversão do ônus da
prova, caberia ao apelante comprovar a legalidade da cobrança, mas
quedou-se inerte, apenas alegando tal assertiva. A indenização por dano
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com
o princípio da razoabilidade. O valor não pode ensejar enriquecimento
sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em
conduta negligente. Ante o exposto, nego provimento ao agravo retido e
à apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.” (TJPB;
APL  0024549-67.2011.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 18/03/2015; Pág. 16).(Grifo nosso)

Ora, deveria a demandada instruir sua defesa com a avença comprovando a contrata-
ção dos serviços por ela ofertados, o que não foi feito no caso em comento.

Outrossim, no que se refere à aplicação do  quantum indenizatório no valor de  R$
10.000,00 (dez mil reais), entendo que tal importância deve ser mantida, pois reflete, de maneira
satisfatória, o dano moral sofrido pela apelada.

Vale ressaltar que na verificação do montante reparatório devem ser observadas as
circunstâncias de cada caso, entre elas a extensão  do dano, o comportamento dos envolvidos, as
condições econômicas e sociais das partes, bem como a repercussão do fato.

Vislumbro,  pois,  suficiente  a  indenização  no valor  determinado  na sentença,  que
deve servir para amenizar o sofrimento do promovente, tornando-se, inclusive, um fator de desestí-
mulo, a fim de que a empresa ofensora não volte a praticar novos atos de tal natureza.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de mérito suscitada pela OI Móvel S/A
para excluí-la da demanda. 

Ato contínuo, DESPROVEJO o apelo da Universo Online S/A, ressaltando que o
ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pela UOL S/A, tendo em vista a exclusão
da empresa de telefonia do polo passivo da lide.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas Targi-

no, Procurador 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, 27 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J12/R02

Desembargador José Ricardo Porto
 7


