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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL nº 2002349-94.2013.815.0000
ORIGEM: 11ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa
RELATOR: Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado para 

substituir o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTES: J. Cavalcante & Cia Ltda. e Jonas Cavalcante de Sousa
ADVOGADA:  Lílian Sena Cavalcanti
01 APELADO: 614 TVP João Pessoa – S/A (NET)
ADVOGADA: Zélia Maria Gusmão Lee
02 APELADO: CRE Engenharia Ltda.
ADVOGADO: Márcio Steve de Lima

CIVIL E CONSUMIDOR – Apelação Cível
–  Serviços de  telefonia  e  internet –
Interrupção  –  Reforma  no  entorno  de
estabelecimento  comercial  –  Corte  no
cabeamento  –  Dano moral  –  Não
demonstração  –  Prejuízo de comunicação
sem  comprovação  de  maiores
repercussões  comerciais  –  Meros
aborrecimentos  –  Dano  material  –
Impossibilidade  de  aferir  aumento  de
faturas de  telefone  móvel  em  razão  do
ocorrido  –  Manutenção  da  sentença  de
improcedência  dos  pedidos  –
Desprovimento. 

- Meros dissabores decorrentes de reforma
no entorno de estabelecimento comercial  e
aborrecimentos  advindos  de  uma  relação
contratual  insatisfatória,  por  si  só,  não
ensejam dano moral.

- A indisponibilidade temporária de serviços
de  comunicação,  embora  causem
transtornos e incômodos aos consumidores,
afigura-se como mero dissabor do cotidiano
e não gera, por si só, abalo moral.
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-  “Não  há  dano  moral  quando  os  fatos
narrados  estão  no  contexto  de  meros
dissabores,  sem abalo  à  honra  do  autor.
Inda  mais,  os  aborrecimentos  ficaram
limitados  à  indignação  da  pessoa,  sem
qualquer  repercussão  no  mundo  exterior.”
(AgRg  no  AgRg  no  Ag  775.948/RJ,  Rel.
Ministro   HUMBERTO  GOMES  DE
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2008, DJe 03/03/2008).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificada,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por J.
Cavalcante & Cia Ltda. e Jonas Cavalcante de Sousa (fls. 285/294), contra
sentença (fls. 281/283) que julgou improcedente o pedido contido na “ação de
obrigação  de  fazer  c/c  perdas  e  danos”,  ajuizada  contra  614  TVP  João
Pessoa – S/A (NET) e CRE Engenharia Ltda.

O  magistrado  sentenciante  entendeu  que
não houve comprovação da autoria da primeira demandada (CRE Engenharia
Ltda.) no corte de fiação que ensejou a interrupção de serviços de telefonia e
internet dos promoventes, nem da negligencia da segunda promovida  (614
TVP  João  Pessoa  –  S/A)  na  religação  dos  serviços,  razões  pelas  quais
concluiu pela inexistência do dever de indenizar.

Nas suas razões recursais,  J. Cavalcante
&  Cia  Ltda.  e Jonas  Cavalcante  de  Sousa defenderam,  em  síntese,  a
comprovação dos danos nos fatos narrados, já que ficaram por  mais de 30
(trinta) dias sem os serviços  de comunicação, o que gerou desconfiança de
seus clientes e aumento de suas contas de telefone celular.

Aduziram  os  apelantes  que,  com  o
entendimento  de  ausência  de  comprovação  de  autoria,  o  magistrado
reconhece a hipótese de dano moral, mas deixa de condenar a empresa de
engenharia responsável pela reforma no Mercado Central. 
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Alegaram  os  recorrentes  que,  ao  revés,
restou comprovada a retirada do cabeamento pela empresa vencedora de
processo  licitatório  de obra  no  Mercado  Central,  ante  o  depoimento  de
testemunha, que confirmou a atuação da empresa que executou a obra.

Registraram o dano material em R$ 489,07
(quatrocentos e oitenta e nove reais e sete centavos), resultante do total das
contas de celular durante o período de interrupção do serviço e sustentaram a
aplicação correta do “quantum” indenizatório, que deve considerar o porte das
empresas apeladas.

Pugnaram pelo provimento do apelo, para
que seja reformada a sentença. 

Contrarrazões  ao  recurso  às  fls.  296/298
apenas pela 614 TVP João Pessoa – S/A (NET),  tendo a CRE Engenharia
Ltda. deixado  escoar  o  prazo  legal  para  contrarrazoar  o  apelo,  conforme
noticia certidão de fls. 303.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  de  fls.  313/319,  opina  pelo  prosseguimento  de  recurso  sem
manifestação de  mérito,  vez  que não vislumbrada situação ensejadora  de
intervenção necessária.

É o relatório.

V O T O

Conheço o recurso, eis que presentes todos
os requisitos de admissibilidade.

Da análise detida dos autos, depreende-se
que inexiste prova do efetivo dano moral sofrido pelos apelantes.

Na verdade,  a indisponibilidade temporária
de serviços de comunicação, embora causem transtornos e incômodos aos
consumidores, afigura-se como mero dissabor do cotidiano e não gera, por si
só, abalo moral.

Não  há  nos  autos  prova  de  qualquer
situação de constrangimento ou humilhação sofrida em razão da circunstância
consistente na interrupção  indevida da prestação dos serviços contratados,
quais sejam, internet e telefonia. 
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É provável que os apelantes tenham sofrido
alguns  dissabores  na  difícil  missão  de  se  comunicar  com  clientes
(circunstância  de  conhecimento  geral  quando  se  trata  de  empresas  de
comercialização de vidros e espelhos), sem, contudo, restar configurado dano
moral. 

Para  ensejar  dano moral  indenizável,  não
basta que um direito seu lhe seja retirado.  O mero transtorno, incômodo ou
aborrecimento não se revelam suficientes à configuração do dano moral. 

O direito deve reservar-se à tutela de fatos
graves,  que  atinjam  bens  jurídicos  relevantes,  sob  pena  de  se  levar  à
banalização  do  instituto  com  a  constante  reparação  de  diminutos
desentendimentos do cotidiano.

As  dificuldades  de  comunicação  e  a
supressão dos serviços prestados por certo período não causaram transtorno
extraordinário aos apelantes de forma a ocasionar-lhes efetivos danos morais.

A simples violação ao direito  de acesso a
um serviço contratado e a mera prática de uma conduta antijurídica que não
causam danos consideráveis, quer de ordem material quer de ordem moral,
por si sós, não são passíveis de reparação.

Os  fatos  narrados  na  peça  de  ingresso
estão incluídos entre aqueles inerentes aos percalços da vida, tratando-se de
meros  dissabores  e  aborrecimentos  advindos  da  celebração  de  relações
cotidiana e contratual insatisfatórias. 

Nesse  sentido,  importante  registrar  os
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

PROCESSUAL  CIVIL.  DIREITO  DE  AUTOR
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  DANO  MORAL
INOCORRÊNCIA  EM  REGRA  SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL  NÃO  CARACTERIZADA.
PRESCRIÇÀO.  TERMO  INICIAL.  CAUTELAR  DE
ANTECIPAÇÃO DE PROVA.EFEITO INTERRUPTIVO.
MEDIDA  PREPARATÓRIA  DE  AÇÀO
INDENIZATÓRJA. CPC, ARTS. 219 E 846. RECURSO
PARCIALMENYE PROVIDO. I - O inadimplemento do
contrato,  por  si  só,  pode  acarretar  danos  materiais  e
indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá
margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade.  Embora  a  inobservância  das  cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto
ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se,
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em principio,  do desconforto a que todos podem estar
sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com efeito, a
dificuldade  financeira,  ou  a  quebra  da  expectativa  de
receber valores contratados, não tomam a dimensão de
constranger  a  honra  ou  a  intimidade,  ressalvadas
situações excepcionais.  II  -  OMISSIS...  (REsp 202.564,
Rel.  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  DJU
01/10/2001).

CIVIL.  DANO  MORAL.  O  inadimplemento  contratual
implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais;
não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do
que  os  dissabores  de  um  negócio  frustrado.  Recurso
especial  não  conhecido.  (REsp  nº  201.414,  3ª  Turma,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ 05.02.2001).

Ademais,  os  valores  correspondentes  aos
danos materiais exigidos não restaram claramente evidenciados nos autos, na
medida em que inexiste como considerar  que, com  a prestação plena dos
serviços  de comunicação aos autores,  a quantia paga referente à fatura de
celular não seria aquela cobrada durante o período.

Feitas  estas  considerações,  nego
provimento  ao  recurso  apelatório,  mantendo  inalterada  a  sentença
proferida.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena,  em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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