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APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  CONTRATO  DE  TELEFONIA
MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS.
AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE
DE  RESTITUIÇÃO,  EM  DOBRO,  DOS  VALORES,
DIANTE  DA  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DO
PACTO REALIZADO ENTRE AS  PARTES.  NOVO
CONTRATO  FIRMADO  DEVIDAMENTE
ACOSTADO AOS AUTOS. PACOTE DE DADOS DE
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INTERNET PARA AS CINCO LINHAS MÓVEIS DE
TITULARIDADE DA PROMOVENTE. COBRANÇA
DE  VALORES  INDEVIDOS.  DEMONSTRAÇÃO.
MÁ  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  DECLARAÇÃO
DA  INEXISTÊNCIA  DOS  DÉBITOS.  DANO
MORAL.  CONFIRMAÇÃO.  DEVER  DE
INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
EMPRESA.  DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  QUANTUM FIXADO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO
QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO APELO E
DO ADESIVO.

- Cabe ao autor, o ônus da prova do fato constitutivo
do  direito  e  compete  ao  réu,  constituir  prova  dos
fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do
direito reclamado.

- No termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do
Consumidor, as prestadoras de serviços de telefonia
respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação
de seus  serviços,  salvo quando comprovado que o
defeito  inexiste,  que  há  culpa  exclusiva  do
consumidor ou de terceiro.

-  Comprovada  a  lesão,  proveniente  de  cobranças
indevidas referente a um segundo contrato firmado
entre as partes,  cumulada aos demais pressupostos
da responsabilidade civil, ressoa como indispensável
a  reparação,  sendo  a  única  forma  de  ressarcir  os
danos sofridos pelo lesionado.
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-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo e o recurso adesivo.

Raquel Lobato Goes de Albuquerque - ME ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição
do Indébito, em face  da  OI –  TNL PCS,  alegando,  para  tanto,  ter  contratado  a
prestação de serviço de cinco linhas de telefonia móvel, junto à requerida, cujo valor
do plano empresarial ficou acordado em  R$ 714,32 (setecentos e quatorze reais e
trinta e dois centavos), por mês.

Asseverou,  ainda,  que  apesar  de  ter  honrado  seus
compromissos com a demandada no período entre março e abril do ano de 2013,
foram realizadas cobranças indevidas que totalizaram a quantia de R$ 2.199,31 (dois
mil cento e noventa e nove reais  e trinta e um centavos),  montante este que não
correspondia com a média mensal habitual utilizada.

Relatou,  outrossim,  que  não  concordando  com  a
cobrança,  realizou  reclamação  administrativa,  sob  o  número  do  protocolo
2013.0007.2396-009,  a  qual  não foi  aceita  pela  promovida,  não lhe  restando outra
opção senão adimplir a quantia referida.
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Em meados de abril do mesmo ano, fez um aditivo
contratual,  sendo-lhe  garantido,  entre  outros  serviços,  a  disponibilização  de  um
pacote de dados de 10GB ilimitado para todas as linhas contratadas.

Acreditando ter solucionado o problema, recebeu, no
mês  subsequente,  uma  fatura  no  importe  de  R$  7.342,91  (sete  mil  trezentos  e
quarenta e dois reais e noventa e uma centavos), com vencimento programado para
10 de junho de 2013.

Sem alternativa,  mais  uma vez,  socorreu-se  da  via
administrativa, e sob o protocolo de nº 2013.009.5152-646, fez nova reclamação, qual,
não foi aceita, mais uma vez, pela promovida, não lhe restando outro caminho senão
procurar  o  judiciário,  até  mesmo porque  as  linhas  telefônicas  foram bloqueadas,
sendo forçada  a  fazer  acordo  de  parcelamento  para  não  ter  o  nome da  empresa
inserido no rol dos maus pagadores.

Por fim, assegurou que a promovida continuou a lhe
enviar cobranças indevidas, apesar de não mais está utilizando o serviço ofertado
pela  empresa  de  telefonia,  porém,  não  conseguiu  cancelar  o  contrato,  diante  da
resistência dos funcionários daquela, motivo pelo qual requereu, na presente ação, a
condenação da ré em danos morais, pelo defeito na prestação do serviço, bem como
ante  a  ameaça  de  ver  seu  nome  negativado,  indevidamente.  Danos  materiais
decorrentes dos prejuízos suportados na atividade de mercado que desenvolve, além
da declaração de inexistência dos débitos e  a determinação do cancelamento,  em
definitivo, do contrato firmado entre as partes.

Contestação ofertada pela  empresa de telefonia, fls.
102/120,  a  qual,  além  de  rebater  as  alegações  autorais,  que  pugnou  pela
improcedência dos pedidos.

Tutela  antecipada  deferida,  fls.  151/152,
determinando a intimação da demandada a fim de que se abstenha de incluir o nome
da promovente no rol dos maus pagadores.
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A Juíza de Direito a quo julgou procedente, em parte,
os pedidos, consignando os seguintes termos, fls. 222/238:

ISTO POSTO, e de acordo com as normas de Direito
atinentes  à  espécie,  Mantenho  a  liminar  de  fls.
151/152,  tornando-se  definitiva,  e  Julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para
declarar a inexistência da dívida expressa nas faturas
cobradas a partir de 06/2013, mas somente no que diz
respeito  ao  valor  dos  serviços  de  internet  que
excederam  a  franquia;  condenar  a  promovida  a
devolver na forma dobrada o excedente referente aos
serviços de internet do valor pago às fls. 72, relativo à
primeira  parcela  do acordo feito  sobre a  fatura do
mês  06/2013  (fls.  53),  corrigido  e  atualizado,  a  ser
apurado  em  liquidação  de  sentença,  cancelar  o
contrato objeto desta ação, e a indenizar a requerente
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais),  corrigido  a  partir  do  arbitramento  (Súmula
362, STJ), com a incidência de juros de mora em 1% a
partir  da  citação;  em consequência,  Extinto  o  feito
com julgamento do mérito, na forma do art. 269, I do
CPC.

Inconformada,  a  autora interpôs  APELAÇÃO,  fls.
242/250, alegando, em síntese, que a Juíza sentenciante, ao entender pela ausência de
ressarcimento dos valores indevidamente pagos, referente ao primeiro contrato, por
não ter juntado aos autos o pacto firmado entre os litigantes, equivocou-se, diante da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor que garante a inversão do ônus da
prova, razão pela qual requer que a empresa seja condenada a devolver, em dobro, a
quantia paga no importe de R$ 2.199,31 (dois mil cento e noventa e nove reais e trinta
e um centavos). Ao final, pugnou, ainda, pela majoração do importe fixado a título de
danos morais.

Apelação Cível nº 0050356-65.2013.815.2001                                                                                                                           5



Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  fls.  253/259,
pleiteando  o  desprovimento  do  recurso.  Na  mesma  oportunidade,  interpôs
RECURSO  ADESIVO,  fls.  263/276,  reiterando  os  termos  da  contestação  outrora
apresentada,  arguindo, inclusive,  preliminarmente,  que cumpriu, rigorosamente, a
determinação imposta na decisão de origem e que as cobranças foram realizadas de
acordo com o contrato firmado entre as partes, inexistindo, portanto, ato ilícito por
ela praticado, o que afasta o dever de indenizar. Alternativamente, caso assim não
entenda este Sodalício, que seja minorado o valor do dano moral.

Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  autora,  fls.
293/299, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  306/307,  através  da
Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de  Carvalho,  não  emitiu  parecer  opinativo  de
mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, insta registrar que foi determinado na
sentença a retificação do polo ativo da demanda, diante da comprovação da alteração
da razão social da empresa promovente para SC Comércio de Roupas e Acessórios
Eireli, de acordo com o documento de fls. 220/221.

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  se
caberia a parte autora anexar aos autos o primeiro contrato firmado entre as partes, o
qual, segunda a Julgadora, seria imprescindível para aferir se houve ou não cobrança
indevida  da  prestadora  de  serviço  e,  consequentemente,  em  caso  afirmativo,  o
ressarcimento,  em  dobro,  do  montante  adimplido  pela  promovente.  Ainda,  a
existência de ato ilícito praticado pela empresa promovida, o que gera o dever de
indenizar, verificando-se, outrossim, admitida a reparação civil, se o valor a título de
danos morais, fixado pela magistrada singular, é adequado à situação.
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Convém  esclarecer  que  a  restituição,  em  dobro,
perseguida pela autora/ apelante, consistiria na possível falha da prestação do serviço
efetuado pela empresa telefônica, proveniente do primeiro contrato firmado entre as
partes. Contudo, a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, por si só,
não tem o condão de atribuir veracidade às alegações da promovente, apenas facilita
a  sua  defesa,  concluindo-se,  portanto,  que  não  se  trata  de  medida  que  implica,
necessária e diretamente, na procedência do pleito inicial, justamente por não isentar
a  demandante  da  obrigação  de  comprovar  os  fatos  constitutivos  do  direito
pretendido, tal como lhe determina o inciso I, do art. 373, do Código de Processo
Civil.

Nessa  ordem  de  ideias,  ponderou  com  acerto  a
magistrada à fl. 230, senão vejamos:

 
Já no tocante à fatura de fls. 37, com vencimento em
10/05/2013,  portanto,  relativa  ao  contrato  anterior
formulado na  exordial  que,  contudo,  não foi  junto
aos autos, a fim de que se pudesse aferir o tipo de
plano  contrato  e  seu  houve  cobrança  indevida,  o
pedido  de  declaração  da  inexistência  do  débito  e
consequentemente da restituição dobrada não deve
prosperar.

No mais, com relação ao segundo contrato firmado
entre as partes,  o  qual  consta  devidamente anexado aos autos,  fls.  32/34,  fácil  se
observa que foi disponibilizado à contratante, pacote de dados 10GB ilimitado com
redução de velocidade. 

Por  outro  quadrante,  a  promovida  confirma  a
contratação  de  tal  plano,  todavia,  argumenta  que  o  pacote  de  dados  ilimitado  é
referente apenas a uma linha, e que as cobranças de valores acima da franquia só
foram realizadas em virtude da autora tê-la ultrapassado nas demais linhas, no que
tange aos serviços de internet móvel e de telecomunicações.
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Desta  feita,  afirmando  a  autora  que  o  serviço  de
internet  foi  contratado  para  todas  as  cinco  linhas,  e  não  tendo  a  promovida
comprovado que o pacote de danos ilimitados é relativo a apenas uma linha, a quem
competia demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito invocado na inicial, imperioso se torna reconhecer a falha na prestação do
serviço oferecido pela promovida, referente ao segundo contrato firmado entre as
partes.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de
fl. 229:

Diante da alegação da autora de que contratou tais
serviços em todas as suas 05 linhas, e no contrato não
fazer  menção  expressa  às  linhas  favorecidas;
conquanto  defenda  a  promovida  que  o  serviço  de
pacote  de  dados  ilimitado  é  relativo  a  uma  única
linha, de tal  ônus não se desincumbiu a requerida,
restando desatendido o disposto no art.  333,  II,  do
CPC.

Nesse  viés,  a  apelada  não  juntou  prova  hábil  a
desconstituir  a  ofensa  extrapatrimonial  vivenciada  com  as  cobranças  indevidas
relativas ao contrato, havendo, inclusive, resistência daquela em cancelar o contrato
firmado entre as partes. O liame de causalidade se entrelaça na conduta culposa da
empresa telefônica com o dano experimentado pela vítima, causado exclusivamente
por conta daquela empresa, quando do envio de cobranças indevidas,  apesar das
inúmeras reclamações administrativas realizadas pela promovente.

Como já frisado, a relação existente entre os litigantes
é, sem dúvida, de natureza consumerista, o que impõe à requerida responsabilidade
de  natureza  objetiva,  ou  seja,  independente  da  apuração  da  culpa,  salvo  se
comprovada  a  culpa  exclusiva  da  vítima  ou  fato  de  terceiro,  o  que  não  restou
configurado na espécie.
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Assim, a responsabilidade pela multicitada cobrança
é da empresa/ré, pois, na situação de prestadora de serviço, responde pela forma do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, objetivamente:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
a fruição e riscos.
§1º  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  pode  dele  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§2º. Omissis.
§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
 
Restando  incontroversas  as  cobranças  indevidas

realizadas  referente  ao  segundo contrato  firmado entre  as  partes,  fls.  53/70,  bem
como as inúmeras reclamações ofertadas pela promovente, fls. 95/96, sem sucesso, e
ainda, por não ter a ré comprovado, por meio de provas satisfatórias, fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito alegado, imperioso o reconhecimento na falha na
prestação do serviço e, como consequência, a declaração de inexistência dos débitos
questionados a partir do mês de junho de 2013, e o dever de indenizar.

Sobre o tema, aresto deste Sodalício:
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AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  COBRANÇA INDEVIDA.  ATO ILÍCITO.
RESTITUIÇÃO  DE  FORMA SIMPLES.  AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DANO MORAL
CONFIGURADO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
-  Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  ainda  que  exclusivamente
moral,  comete  ato  ilícito.  (TJPB,  AC  nº  0000328-
63.2016.815.1201, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides, J. 08/09/2017).

Pertinente  aos  danos  extramatrimoniais,
independentemente dos reflexos patrimoniais carreados aos atos ilícitos, como forma
de reduzir os desalentos sofridos, são também reparáveis os atropelos psicológicos
gerados, eis que o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade,
passíveis de reparação pecuniária, caso sejam esses atingidos.

Desse  modo,  a  reparação  por  danos  morais  deve
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, provoque indubitável
violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo ou
ideal. Nessas condições, a indenização encontra amparo jurídico no direito pátrio,
especialmente no art.  5o,  V e X, da Constituição Federal, e no art.  186, do Código
Civil.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
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não se torne fonte de enriquecimento, nem, tampouco, seja inexpressivo a ponto de
não atender aos fins ao qual se propõe.

Acerca da matéria, julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO
SERASA.  SERVIÇO  CANCELADO.  COBRANÇA
INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DESPROVIMENTO DO APELO.  Inscrição indevida
do nome nos cadastros do SERASA, é caso de dano
moral puro, que independe de comprovação do dano
efetivo, bastando o cadastro negativo para gerar dano
moral.  Para a fixação do valor da indenização por
dano moral, além das peculiaridades de cada caso
em concreto, deve o julgador se ater aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como
observar a natureza jurídica da indenização.  Valor
fixado na origem deve ser mantido. Desprovimento
do  recurso.  (TJPB;  AC  001.2010.011.632-4/001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro  dos  Santos;  DJPB  16/04/2013;  Pág.  9)  -
destaquei.

Sendo  assim,  no  intuito  de  se  perquirir  o  valor  do
dano  moral,  é  necessário  levar  em  consideração  as  condições  pessoais  dos
envolvidos, a fim de não se transpor  os limites dos bons princípios que regem as
relações  de  direito  atinentes  à  matéria,  a  saber,  o  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
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RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - destaquei.

Desse  modo,  considerando  as  peculiaridades  do
caso concreto, entendo que a indenização por danos morais deve ser mantida no
montante  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  pois  o  referido quantum,  além  de  se
encontrar em sintonia com o critério da razoabilidade e com as condições financeiras
dos agentes e da vítima, também será suficiente para compensar o inconveniente
sofrido, funcionando, ainda, como um fator de desestímulo à reiteração da conduta
ora analisada. O montante estipulado é,  ao meu sentir,  suficiente para  atender ao
caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação.

Ratifico,  outrossim,  a  sucumbência  recíproca
reconhecida na origem. 
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Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
E AO RECURSO ADESIVO, mantendo inalterada a sentença de origem.

 
É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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