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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Telefonia – Pedido de rescisão contratual –
Posterior  utilização  dos  serviços  –
Procedência  parcial  dos  pedidos  –
Irresignação  –  Impossibilidade  de
locupletamento  indevido  pelos  serviços
utilizados – Manutenção do entendimento –
Dano moral –  Infortúnio para a efetivação
da  rescisão  –  Caracterização  –  Valor
indenizatório –  Quantia módica – Empresa
ofensora  de  porte  econômico  elevado  –
Majoração  –  Pedido  de  portabilidade  –
Inovação  recursal  –  Impossibilidade  –
Reforma,  em  parte,  da  sentença  –
Provimento parcial.

- A demora injustificada para efetivação de
rescisão contratual,  que gera infortúnio ao
cliente, acarreta dano moral indenizável.

-  Afigura-se  descabido  submeter  empresa
de telefonia de grande porte, que impingiu
infortúnio indevido  à  contratante,  a  arcar
com uma indenização em patamar bastante
reduzido, tornando-se meramente simbólica
a sanção.
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-  A indenização  por  dano moral  deve ser
fixada com prudência, segundo o princípio
da  razoabilidade  e  de  acordo  com  os
critérios apontados pela doutrina, a fim de
que  não  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento sem causa ao ofendido.

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

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

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
Worl  Tour  Viagens  e  Turismo  Ltda. (fls.  152/160),  contra  sentença  (fls.
145/151) prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que,
nos  autos  da  “ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  repetição  de  indébito  e
indenização por perdas e danos”, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados  pela ora recorrente  contra  a  Embratel  Empresa Brasileira  de
Telecomunicações S/A.

Na sentença proferida,  a magistrada  de 1º
grau  entendeu  que  o  contrato  de  prestação  de  serviços  deveria  ter  sido
rescindido em junho de 2009,  quando solicitado pela contratante,  mas que,
pela utilização dos serviços, eram devidas faturas até agosto de 2010. 

Compreendeu  a  julgadora  que  o  não
cancelamento do serviço gerou infortúnio à promovente, ensejador da fixação
de indenização por danos morais, os quais foram arbitrados em R$ 3.000,00
(três mil reais).

Irresignada, a autora se insurge contra esta
decisão,  alegando,  em  síntese,  que  a  apelada  trouxe  aos  autos  apenas
impressões de  telas  do sistema  interno  da  empresa, provas  unilaterais,
imprestáveis para demonstrar a continuação do serviço, deixado de usar na
data que requereu a rescisão, qual seja, em junho de 2009.

Afirma  a  apelante  que  permaneceu  na
posse  de  um “modem”  da  empresa  recorrida,  sem se  utilizar  do  servido,
todavia.  Registra  que  a  empresa  “não  foi  buscar  tais  aparelhos”,  tendo
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“abandonado” o objeto nas dependências da contratante.

Sustenta a  Worl Tour Viagens e Turismo
Ltda. contradição na sentença, que reconheceu devidas as faturas até agosto
de 2010. 

Disserta  sobre o valor  módico  -  “consolo”
(“sic”) - da condenação da empresa apelada ao pagamento de  indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Verbera que houve negativação indevida de
seu nome em cadastro de inadimplentes, por valores cobrados indevidamente
após o pedido de rescisão contratual, não aceitando a apelada o pedido de
portabilidade numérica. 

Pugna  a recorrente,  por  fim,  pelo
provimento do apelo, para seja declarada a inexistência de débito após junho
de  2009,  majorada  a  indenização  por  danos  morais  e  determinada  a
portabilidade numérica.

 
Contrarrazões  ao  recurso às  fls.  178/181,

pela manutenção da sentença.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 188/192, absteve-se de opinar quanto ao mérito, vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É o relatório.
 
V O T O

Compulsando  detidamente  este  caderno
processual,  conclui-se que não houve equívoco da Magistrada ao analisar a
relação contratual que envolveu as partes. 

Com  efeito,  a  julgadora de  primeiro  grau
entendeu que  o contrato  de serviços de telefonia firmado entre  os  litigantes
deveria  ter  sido  rescindido  em  junho  de  2009,  data  do  requerimento  da
contratante, mas que, pela utilização posterior dos serviços, eram devidas as
faturas até agosto de 2010. 

Compreendeu a juíza, com isso, que o não
cancelamento do serviço gerou infortúnio à promovente, ensejador da fixação
de indenização por danos morais, os quais foram arbitrados em R$ 3.000,00
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(três mil reais).

De  fato,  examinando  a  matéria,
compreende-se que inexiste prova nos autos de que a apelante não utilizou
dos serviços após o pedido de rescisão contratual, de modo que incumbia a
empresa contratante o desvencilhamento de tal ônus.

Poderia,  no  caso,  a  apelante  ter  juntado
documento que intencionasse devolver o “modem” da empresa contratada, ou
que  havia  contratado  após  a  data  da  rescisão  serviço  com  empresa
concorrente,  já  que a  justificativa  para  o  fim da  relação  contratual  com a
apelada foi em razão da insatisfação na prestação do serviço dela.

No  entanto,  a falta  de  elementos
comprobatórios neste sentido, aliada a telas da empresa que demonstram a
utilização do serviço, encaminha-se ao entendimento firmado pela magistrada,
que  considerou  que  a  posterior  utilização  do  “modem”  obriga  a  parte
beneficiada a pagar pelo serviço.

A circunstância não representa produção de
prova negativa, mas demonstraria que a empresa contratante agiu de forma
própria e zelosa para o fim da relação contratual.

O dano moral, neste caso, não se deu em
razão da negativação do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, já
que houve a utilização de serviço e o inadimplemento correspondente a este.

O dever de indenizar  restou caracterizado
pelo infortúnio da cliente em ver rescindido o contrato em que havia requerido
a rescisão.

A demora  injustificada  para  efetivação  de
rescisão contratual, que gerou infortúnio ao cliente, deve acarretar em dano
moral indenizável.

Tanto  a  apelante  não  pode  tirar  proveito
econômico  de  um  serviço  utilizado  posteriormente  ao  requerimento  de
rescisão, quanto a empresa de telefonia não deve manter o serviço que a
parte  não  deseja  mais,  cabendo  agir  com  a  manutenção  da  lealdade
contratual e respeitar as decisões da cliente.

Conforme bem salientado pela juíza:

“... Com já assinalado acima, tenho que o valor cobrado
pelos  serviços  prestados  é  devido.  Contudo,  não  há
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dúvidas que a omissão da promovida, ao não cancelar o
serviço quando requerido, gerou considerável infortúnio
à promovente, que teve sua paz abalada enquanto ainda
perdurou a celeuma.
O nexo de causalidade e o dever de responder pelo ato
são prementes, tendo em vista que o dano0 fora causado
unicamente  pela inércia da promovida.  Se  esta tivesse
prestado  um  serviço  a  contento,  nada  do  que  fora
relatado nestes autos teria ocorrido.” (fl. 150).

No pertinente ao “quantum” indenizatório, é
sabido  que  este  deve  possuir  dupla  função,  qual  seja,  reparatória  e
pedagógica, devendo objetivar a reparação do prejuízo efetivamente sofrido
pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas
nocivas. 

A quantificação do dano moral deve se dar
com  prudente  arbítrio,  para  que  não  haja  enriquecimento  à  custa  do
empobrecimento  alheio,  mas  também para  que  o  valor  não  seja  irrisório.
Também  cabe  ser  destacado  o  fim  pedagógico,  objetivando-se  evitar  e
desestimular a ocorrência de situações análogas.

Referente à fixação dos danos morais, Caio
Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos
de  que a reparação do  dano moral,  a  par  do  caráter
punitivo  imposto  ao  agente,  tem  de  assumir  sentido
compensatório.  Sem  a  noção  de  equivalência,  que  é
própria da indenização do dano material, corresponderá
à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente
assumindo  uma  concepção  desta  ordem  é  que  se
compreenderá  que  o  direito  positivo  estabelece  o
princípio da reparação do dano moral.  A isso é de se
acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma
atitude  de  solidariedade  à  vítima"  (Responsabilidade
Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

Dessa  forma,  razoável  se  mostra  a
majoração do arbitramento do valor indenizatório pelo dano moral.

Afigura-se descabido submeter empresa de
telefonia de grande porte, que impingiu  infortúnio indevido  à contratante, ao
não efetivar a rescisão contratual requerida, a arcar com uma indenização em
patamar bastante reduzido, tornando-se meramente simbólica a sanção.

No  caso,  a importância  de  R$  7.000,00
(sete mil reais) melhor atende às circunstâncias dos autos,  às condições da
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ofensora,  empresa de elevado porte econômico,  e  aos parâmetros de valor
que este Tribunal vem fixando.

Por  fim,  cabe  registrar  que  o  pedido
recursal de portabilidade numérica não constou daqueles formulados na peça
exordial, que delimita a demanda, não se admitindo que o autor formule novas
pleitos estranhos aos já realizados naquela oportunidade.

A propósito, colhe-se o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
DE  LEASING.  IMPROCEDÊNCIA.  PLEITO  DE
REDUÇÃO DE JUROS AO PATAMAR DE DOZE POR
CENTO  ANUAIS.  REQUERIMENTOS  NÃO
FORMULADOS  NA  EXORDIAL.  EVIDENTE
INOVAÇÃO  RECURSAL.  CONHECIMENTO,  EM
PARTE,  DA  SÚPLICA.  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  ANATOCISMO.  INSTITUTO  JURÍDICO
ESTRANHO  AO  PACTO.  PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA  DE  INDÉBITO  A  RESTITUIR.
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.-  "Os  limites
objetivos da lide são expressamente definidos pela inicial
e pela contestação, razão pela qual não se conhece do
apelo  que  inova,  trazendo  questões  não  discutidas  ao
longo  do  feito".  (TJMG;  APCV  0739580-
38.2010.8.13.0024;  Belo  Horizonte;  Décima  Sexta
Câmara  Cível;  ReI.  Des.  Wagner  Wilson;  Julg.
09/11/2011; DJEMG 22/11/2011). - "O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
(STJ  -  Súmula  297).  -  O  contrato  de  arrendamento
mercantil  apresenta  natureza  jurídica  diversa  do
financiamento e do mútuo, não sendo o valor empregado
na aquisição do bem arrendado remunerado mediante o
pagamento de juros,  o que obsta o reconhecimento da
prática de anatocismo. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00332583820118152001,  1ª  Câmara  cível,  Relator
Des. José Ricardo Porto , j. em 29-07-2014) 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO
PARCIAL  AO APELO,  para  elevar  o  valor  indenizatório  a  título  de  danos
morais,  de R$ 3.000,00  (três  mil  reais)  para R$  7.000,00 (sete mil  reais),
mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida.

Presidiu a  sessão  o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. 

Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
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Filho e  o Exmo. Dr.  João Batista Barbosa, Juiz de Direito 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, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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