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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITOS  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SERVIÇOS
DE  TELEFÔNICOS.  COBRANÇA  INDEVIDA.
SERVIÇOS  NÃO  CONTRATADOS.
CANCELAMENTO DAS DÍVIDAS GERADAS. MERO
DISSABOR  OU  ABORRECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO  PSÍQUICO  NÃO
COMPROVADO.  ACERVO  PROBATÓRIO
INSUFICIENTE  PARA  AMPARAR  A  REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  373,  I,
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE
FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO
EXTRAPATRIMONIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO
NCPC.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA  APENAS
NESSE  PONTO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO APELATÓRIO.

- Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim, se ele não se desincumbe deste encargo, deixando de
instruir o processo com os documentos necessários, não pode
o Juiz, através de sua imaginação, aplicar o pretenso direito
ao caso concreto que lhe fora submetido.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato
ilícito,  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da  personalidade
daquele que o sofreu, onde, não havendo esteio probatório de
tal situação, impossível a aplicação de reparação pecuniária.

- O mero dissabor ou aborrecimento estão fora da órbita do
prejuízo extrapatrimonial, porquanto, além de fazerem parte
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 da normalidade do cotidiano, não são intensos e duradouros, ao
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

-   O  art.  85,  §2º,  do  CPC/2015,  apresenta  uma  relevante
alteração da sistemática no que diz respeito aos casos em que a
sentença  não  impõe  condenação  ou  proveito  econômico,
situação  na  qual  a  fixação  da  verba  honorífica  deverá,  em
regra, tomar por base o valor da causa. 

“Art. 85 (…)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte  por cento sobre o valor da condenação,  do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(…)

§  6  o   Os  limites  e  critérios  previstos  nos  §§  2  o   e  3  o   aplicam-se
independentemente  de qual  seja o conteúdo da decisão,  inclusive  aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. .”

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, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso apelatório interposto por Maria Augusta Araújo de Medeiros,
desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital,  nos
autos da “Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Danos
Morais”,  movida contra a  Oi Móvel S/A,  em razão de supostos danos causados pela cobrança
indevida das faturas telefônicas referentes aos números (83) 8747-4369 e (83) 8622-9797, apesar de
a promovente não ter celebrado contrato com a demandada, objetivando, ao final, a declaração de
inexistência dos débitos, bem como a condenação do promovido em danos extrapatrimoniais.

Na sentença, de fls. 103/104-v, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente, em
parte, apenas para determinar o cancelamento das dívidas geradas em nome da autora.

Inconformada,  a  demandante  apelou  (fls.  107/113),  pugnando  pela  aplicação  do
ressarcimento pecuniário requerido, em virtude dos abalos morais causados pela empresa requerida,
conforme acervo probatório  juntado aos  autos  ou,  caso  haja  entendimento  diverso nesta  Corte,
pugna, subsidiariamente, pela majoração dos honorários advocatícios.
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Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 161/173.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de Justiça  opinou pelo  desprovimento  da
Apelação Cível (fls. 184/189).

É o relatório.

VOTO

O objeto da presente peça recursal, apresentada às fls. 107/113, está concentrado na
reforma  do  julgado  para  fixação  do  ressarcimento  extrapatrimonial,  em  virtude  das  faturas
telefônicas referentes aos números (83) 8747-4369 e 8622-9797, apesar de a promovente não ter
celebrado  contrato  com  a  demandada,  objetivando,  ao  final,  a  declaração  de  inexistência  dos
débitos, bem como a condenação da promovida em danos morais.

Prima facie,  a título de melhor esclarecimento dos fatos,  transcrevo passagem da
sentença (fls. 103/104), prolatada pela juíza de primeiro grau, haja vista a ilustre magistrada ter
abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“(…) No que se refere ao dano de ordem subjetiva,  vejo que o
quadro fático narrado, por si só, não teve condão suficiente para
gerá-lo até porque o ocorrido não ultrapassou os limites dos mais
triviais dos acontecimentos que qualquer cidadão que viva em uma
sociedade moderna está sujeito a suportar.
Vale  ressaltar  que  o  dano  moral  para  ser  configurado  tem
necessariamente que trazer reflexos  negativos  ao indivíduo,  tais
como: desconforto psicológico intenso decorrente de humilhação,
vergonha  e  outros  males  que  só  as  vítimas  do  evento  danoso
podem aquilatar.
No presente caso,  apesar dos aborrecimentos superficiais,  vejo
que  a  parte  autora  não  sofreu  qualquer  tipo  de  humilhação,
vergonha e o consequente desconforto psicológico a ponto de que
seja  reconhecido  o  aludido  dano.  Desta  forma,   julgo
improcedente o pedido de indenização por danos morais.”  - fls.
104/104-v - Grifo nosso.

Nesse  norte,  vale  registrar  que  a  simples  cobrança  de  serviços,  mesmo  que não
solicitados, não gera por si só, o dever de indenizar do prestador de serviço.

Desse modo,  não restam dúvidas quanto à impossibilidade de reconhecimento da
reparação pecuniária correspondente ao suposto abalo psíquico suportado pela promovente, tão bem
fundamentado pela julgadora “a quo”.
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Destarte, compete a autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o que não
aconteceu “in casu”. 

Dito isto,  diga-se,  por oportuno, que a requerente,  objetivando provar o alegado,
carreou  apenas  os  seus  documentos  pessoais  e  faturas  mensais  de  serviços  (fls.  17/18),
documentação  inconclusiva,  sem,  contudo,  juntar  acervo  probatório  para  demonstrar  o  efetivo
constrangimento moral alegado.

Como já explicitado acima, incumbindo o ônus probandi à demandante, nos termos
do  art.  373,  I,  do  novo  Código  de  Processual  Civil,  esta  não  se  desvencilhou  deste  requisito
processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 373: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é  peculiar,
esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos,  in "Primeiras  Linhas  de  Direito
Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto
do ônus da prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito;  II  -  ao réu,  quanto à existência  de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. De tal forma, adotou
a teoria de Carnelutti, estabelecida no seguinte princípio: 'Quem
opõe  uma  pretensão  em  juízo  deve  provar  os  fatos  que  a
sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os
fatos  do  quais  resulta;  em  outros  termos  -  quem  aciona  deve
provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato ou fatos
extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Importante  registrar  que  a  promovente  não  efetuou  o  pagamento  das  faturas
indevidamente cobradas, bem como não houve inserção do débito no cadastro de inadimplentes e
restrição de crédito.

Nesse  norte,  constata-se  que  a  parte  requerente  experimentou mero  dissabor  ou
aborrecimento, estando ambos fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade  do  cotidiano,  não  são  intensos  e  duradouros,  ao  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico do indivíduo.

Dessa  forma,  a  sentença  não  merece  retoque,  eis  que  em  conformidade  com
jurisprudência da nossa Corte de Justiça. Vejamos algumas decisões:
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APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E  MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  COBRANÇA  DE
COMPRA  CANCELADA. PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  DA
EMPRESA  INTERMEDIADORA  DA  COMPRA.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DE  TODOS  OS
PARTICIPANTES  DA  CADEIA  DE  CONSUMO  PELOS  DANOS
CAUSADOS  AO  CONSUMIDOR.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE
CREDITO ONDE FOI  REALIZADO O PAGAMENTO DA COMPRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DO ESTORNO
DA  COMPRA.  INTERMEDIADORA  TÃO  SOMENTE  DO
PAGAMENTO.  PARTE  ILEGITIMA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
CANCELAMENTO  SEM  CUSTO  DE  COMPRA  DE  DIÁRIAS  DE
HOTEL.  COBRANÇA  REALIZADA  DE  COMPRA  CANCELADA.
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  TRANSTORNO  QUE  NÃO
ULTRAPASSA  A  ESFERA  DO  MERO  DISSABOR  DA  VIDA
COTIDIANA.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.  REFORMA
DA SENTENÇA NESSE PONTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DES-
PROVIMENTO  DO  APELO  DOS  AUTORES  E  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO DA PROMOVIDA.  O mero descumprimento
contratual,  por  si  só,  não  caracteriza  danos  morais,  haja  vista  que
embora a situação vivenciada gere transtornos a parte, não ultrapassa
a esfera do mero dissabor da vida cotidiana.  (TJPB; APL 0090206-
63.2012.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB  04/04/2018;  Pág.
11)Grifo nosso

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EM FATURA DE
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  AUSENTE  PROVA  DO  DANO.
INEXISTENTE  O  DEVER  DE  INDENIZAR.  MERO  DISSABOR.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. A mera cobrança indevida de
valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação
postulada.  Trata-se  de  mero  aborrecimento  decorrente  da  vida  em
sociedade,  incapaz de causar abalo psicológico,  não havendo que se
falar  em  indenização  por  danos  morais.  (TJPB;  APL  0125159-
53.2012.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro dos Santos; DJPB 23/03/2018; Pág. 9) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  AUSENTE  PROVA  DA
OCORRÊNCIA  DO  DANO.  INEXISTENTE  O  DEVER  DE
INDENIZAR. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO.  A  mera cobrança indevida  de  valores  não materializa
dano à personalidade a justificar a condenação postulada. Trata-se de
mero  aborrecimento  decorrente  da  vida  em  sociedade,  incapaz  de
causar abalo psicológico, não havendo que se falar em indenização por
danos  morais.  (TJPB;  APL  0001434-22.2014.815.0331;  Primeira
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Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB
22/03/2018; Pág. 15) Grifo nosso.

Por último, no que concerne à fixação da verba honorária perseguida, a qual restou
aplicada  em primeiro  grau  no valor  de  R$  500,00  (quinhentos  reais),  tenho  como  pertinente  fazer
algumas breves considerações, à luz das mudanças surgidas com advento da nova legislação processual.

O art. 20 do CPC de 1973, em seu §4º, disciplinava que, nas causas em que não
houver  condenação,  os  honorários  advocatícios  poderiam  ser  arbitrados  consoante  apreciação
equitativa do magistrado. In verbis:

“Art.20 (…)
§4º.  Nas  causas  de   pequeno  valor,   nas   de   valor   inestimável,
naquelas   em que   não  houver   condenação  ou  for   vencida   a
Fazenda   Pública,   e   nas   execuções,   embargadas   ou   não,   os
honorários  serão  fixados  consoante  apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do  parágrafo anterior.”

Ocorre que o art. 85, §2º, do CPC/2015, apresenta uma relevante alteração da
sistemática no que diz respeito aos casos em que a sentença não impõe condenação ou proveito
econômico, situação na qual a fixação da verba honorária deverá, em regra, tomar por base o valor
da causa. Vejamos:

“Art. 85 (…)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte  por cento sobre o valor da condenação,  do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(…)

§  6  o   Os  limites  e  critérios  previstos  nos  §§  2  o   e  3  o   aplicam-se
independentemente  de qual  seja o conteúdo da decisão,  inclusive  aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. .”

Sobre o tema, importante a transcrição dos ensinamentos da Doutrina de Daniel
Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, Vol. Único, 8ª ed., Editora Jus
Podivm, pag. 231:

“Há novidades sutis, mas de indiscutível relevância prática quanto ao
tema  do  valor  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais.  Os
percentuais entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% previstos no §3º
do art. 20 do CPC/1973 são mantidos no § 2º do art. 85 do Novo CPC.
Mas há duas novidades importantes.
A primeira fica por conta do proveito econômico como parâmetro para a
fixação dos honorários dentro dos percentuais previstos em lei quando
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não houver  condenação no caso concreto. Pode se imaginar nesse caso
tanto  as  decisões  meramente  declaratórias  como as  constitutivas  que
tenham  gerado  vantagem  econômica  para  o  vencedor,  bem  como  a
sentença de improcedência em ações condenatórias, quando o proveito
econômico será ter evitado a condenação no valor pretendido pelo autor.
A  segunda  novidade  é  a  fixação  dos  honorários  quando  não  há
condenação ou proveito econômico obtido, quando a fixação tomará
por base o valor da causa.
Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao
juiz  fixar  o  valor  dos  honorários  sem  qualquer  parâmetro,  apenas
atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, §3º.  No novo CPC tal
conduta passa a ser impossível, havendo uma gradação de parâmetro
para, a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1º)
condenação; (2º) proveito econômico obtido; (3º) valor da causa.”

No presente  caso,  cumpre  salientar  que  o  feito  foi  julgado procedente,  em
parte, não havendo condenação ou proveito econômico obtido, apenas a declaração de inexistência
dos débitos.  Assim, ponderando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza, a importância do debate e o trabalho realizado pelo advogado, entendo como pertinente a
fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o numerário atualizado conferido à lide
(R$ 25.000,00), representando, algo em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Por tudo o que foi exposto,  PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
APELATÓRIO,  apenas para majorar os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil/2015, mantendo-
se a sentença nos demais termos.

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  o  Excelentíssimo  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  em
substituição a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Drª.  Janete  Maria

Ismael da Costa Macedo, 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, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/06-R-J/16
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