
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050777-26.2011.815.2001 – Capital
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
APELANTE : Francilene de Alcântara Cardoso
ADVOGADO : Felipe Maciel Maia e João Franco da Costa Neto
APELADO : OI Telecomunicações S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C
DANOS  MORAIS  -  CONTRATO  DE  PLANO  DE  TELEFONIA
MÓVEL (CELULAR) – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS –
BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA – PERÍODO DE QUASE
UM ANO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REFORMA
DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Na fixação da indenização há de se observar os critérios de
proporcionalidade  e  razoabilidade  entre  o  ato  ilícito  e  os
danos sofridos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  Francilene  de  Alcântara
Cardoso, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca
da Capital,  que nos autos da  Ação de Repetição do Indébito  c/c  Danos Morais,
manejada contra Oi Telecomunicações S/A, julgou parcialmente procedente o pedido
contido na inicial. 

Nas razões recursais (fls. 291/298), alega a apelante que na própria
sentença  vergastada  a  Magistrada  monocrática  pontificou  como  sendo  ilícita  a
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conduta  da apelada,  antecipando os  efeitos  da  tutela,  determinando a  religação
imediata da linha telefônica da apelante.

Alega  ainda  que,  até  os  dias  atuais  a  sua  linha  telefônica  não  foi
religada, ou seja a apelada não cumpriu com a sua obrigação legal,  o que sem
sombra de dúvidas, já corrobora com o seu dever de indenizar.

Aduz que, também diante do descumprimento da decisão judicial pela
apelada, torna patente o dever desta em pagar a multa diária fixada.

  
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 310/326.

A Procuradoria de Justiça, não emitiu parecer por entender que não há
interesse público que obrigue a intervenção ministerial. (fls. 335/336)

É o relatório.

V O T O

O cerne da questão gira em torno da sentença da Magistrada singular,
que julgou parcialmente procedente a  Ação de Repetição do Indébito  c/c  Danos
Morais, condenando a apelada a devolução em dobro dos valores indevidamente
pagos  pelada  apelante  nas  faturas  dos  meses  de  02/06/2011,  02/07/2011,  e
02/10/2011, além de reconhecer como indevidos os valores cobrados nas faturas de
02/11/2011  e  02/12/2011,  e  deixando  de  condenar  a  apelada  ao  pagamento  de
indenização por danos morais.

 
Analisando os autos, observo que a apelante assinou um contrato de

plano de celular, com valor mensal de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais). (fls. 13) 

Às fls. 147/162 e 170/176 consta uma fatura no valor de R$ 1.223,54
(mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento
em 02/11/2011 e outra no valor de R$ 723,24 (setecentos e vinte e três reais e vinte
e quatro centavos) com vencimento em 02/12/2011.    

Desta forma, entendo que não é plausível que a apelada, observando
que o valor mensal da fatura da apelante em valores tão elevados em relação ao
valor inicialmente contratado, não tenha solucionado a questão administrativamente,
apesar das várias tentativas da apelante (fls. 11).

Analisando  ainda  os  autos,  verifico  que  a  Magistrada  singular
concedeu antecipação de tutela para que a apelada restabelecesse o funcionamento
da linha telefônica da apelante no prazo de 48 horas, tendo a apelada sido intimada
desta decisão em 26/03/2012, (fls. 253/254).
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Às  fls.  277,  consta  termo  de  audiência  de  instrução  e  julgamento,
realizada no dia 05/03/2013, onde foi constatado que após quase um ano após ter
sido  intimada  para  cumprir  a  decisão  de  antecipação  de  tutela  a  apelada  tinha
permanecido inerte e consequentemente a apelante ainda estava sem poder utilizar
a sua linha telefônica, o que levou a Magistrada monocrática a fixar multa diária no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

O  dano  moral,  ao  meu  sentir, restou caracterizado,  pelo
constrangimento, situação vexatória, da apelante em ter a sua linha telefônica de
celular  bloqueada  por  quase  um  ano,  em  razão  de  dívidas  inexistentes  que,
poderiam ter sido anuladas administrativamente diante da visível abusividade dos
valores cobrados. O contexto “fala por si só”.

Com relação  à fixação do “quantum” indenizatório, friso, inicialmente,
que o valor fixado a título de indenização por Dano Moral não pode ser ínfimo ou
abusivo, mas proporcional à dúplice função deste instituto indenizatório: reparação
do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não
volte a reincidir.

Na hipótese dos autos, trata-se de indenização por dano moral que fixo
em, R$  10.000,00 (dez  mil reais),  até porque envolve descumprimento de decisão
judicial.

Diante da valoração das provas, entendo que é adequado o “quantum”
fixado, considerando-se o constrangimento e a situação vexatória, pelo que passou
a  apelante,  uma  vez  que  quando  da  fixação  do  valor  indenizatório  deve  o
Magistrado,  por  seu  prudente  arbítrio,  levar  em  consideração  as  condições
econômicas e sociais da ofendida e do causador do ato ilícito; as circunstâncias do
fato; sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode servir de
causa a enriquecimento injustificado.

 
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos  razoáveis,  não  se
justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se
com moderação,  proporcionalmente ao grau de culpa,  ao porte
financeiro  das  partes,  orientando-se  o  julgador  pelos  critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua
experiência  e  bom  senso,  atento  à  realidade  da  vida  e  às
peculiaridades  de  cada  caso.”  (REsp  305566/Df;  RECURSO
ESPECIAL  2001/0022237-4.  Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo
Teixeira. Quarta turma. DJ 13.08.2001) 

Com  relação  a  cobrança  dos  valores  relativos  a  multa  diária,  pelo
descumprimento da decisão de concessão de antecipação de tutela, entendo que
deve  ser  feita  perante  o juízo  de primeiro  grau durante  a  fase de execução de
sentença.
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Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,  para
reformar, em parte, a sentença combatida, condenar a apelada ao pagamento de R$
10.000,00 (dez  mil reais) pelos Danos Morais causados a apelante, com juros de
mora de 1% ao mês devidos desde a citação e correção monetária pelo INPC devida
desde a data do arbitramento1.

Condeno  ainda  a  apelada  ao  pagamento  de  custas  e  honorários
advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.  Des.  Leandro  dos  Santos.  Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o Exmº.
Des. José Ricardo Porto.  Presente à sessão a Exmª. Drª.  Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/4

1"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362/STJ).
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