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A C Ó R D Ã O

RESPONSABILIDADE  CIVIL. APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E  MORAIS.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  EMPRESA
DE  TELEFONIA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS.
CORTE EM SEU FORNECIMENTO. PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
CONFIGURADOS.  DECISÃO  ACERTADA.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  NOS  TRIBUNAIS
PÁTRIOS. DESPROVIMENTO.

1.  Estando  presentes  no  universo  processual  os
pressupostos  legais  da  responsabilidade  civil,  quais
sejam,  o  dano,  a  conduta  dolosa  ou  culposa  do
agente e o nexo de causalidade entre a conduta e o
dano sofrido pela vítima na esfera material e moral, o
dever de indenizar se impõe.

2.  Com relação ao valor da indenização, nos termos
da  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça,  deve  ser
estabelecido  segundo  os  critérios  da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como apta
para  servir  como elemento  de  coerção  destinado a
frear o ânimo do agressor impedindo, desta forma, a
recidiva.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso apelatório, nos termos
do voto do relator e da certidão de julgamento de fl.223.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  contra  sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca  de Campina
Grande - PB, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais,  julgou  procedente  o  pedido  autoral,  para  condenar  as  promovidas
TELEMAR TNL PCS S/A e TELEMAR NORTE LESTE S/A, ao pagamento de
indenização  por  danos  materiais  no  importe  de  R$  249,90  (duzentos  e
quarenta e nove reais e noventa centavos), a título de repetição de indébito,
além de danos morais no valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada,  apelou  a  Empresa  promovida  TELEMAR TNL
PCS S/A  (fls. 183/197). 

Alega  em  seu  recurso  que,  após  minuciosa  análise  nos
sistemas da empresa, bem como analisando os próprios documentos juntados
aos autos pelo autor e por ela própria, diz que não resta constatado nenhum
tido de erro, sendo devidos os valores questionados, tudo em razão de ter o
autor  usufruído  do  plano  contratado,  portando,  não  sendo  caracterizado
cobrança indevida praticada pela recorrente.

Sustenta,  ainda,  não  ter  a  parte  recorrida  demonstrado  nos
autos  elementos  probatórios  capazes  de  comprovar  os  danos  morais
supostamente sofridos, nem a extensão dos mesmos, direcionando-se, nesse
cenário, pela improcedência dos mesmos, os quais entende tratar-se de mero
mal estar, aborrecimentos normais da vida cotidiana, estando fora da esfera
indenizatória moral os pequenos dissabores.

Ao final  de suas considerações,  pugnou pelo  provimento do
recurso  apelatório,  no  sentido  de  que  seja  julgado  improcedente  o  pleito
autoral, precisamente no que concerne à indenização pelos danos morais e
materiais, assinalando, caso não seja esse o entendimento, pela fixação dos
danos morais em patamar condizente com as peculiaridades do caso, no caso
presente, minorando-se o valor da indenização.

Intimados,  a  parte  apelada  apresentou  contrarrazões,
rechaçando a tese recursal, requerendo a manutenção do decisum hostilizado
– fls.203/211.

É o relatório. 
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V O T O

Através do presente recurso, entende o apelante não ter a parte
recorrida  demonstrado  nos  autos  elementos  probatórios  capazes  de
comprovar os danos supostamente sofridos,  nem a extensão dos mesmos,
direcionando-se, nesse cenário, pela improcedência dos danos morais, o qual
entende  tratar-se  de  mero  mal  estar  os  aborrecimentos  normais  da  vida
cotidiana, estando fora da esfera indenizatória moral os pequenos dissabores.

Entendo não assistir razão à empresa apelante.

No caso presente, a magistrada sentenciante julgou procedente
o pedido autoral,  para condenar as promovidas TELEMAR TNL PCS S/A e
TELAMAR  NORTE  LESTE  S/A,  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
materiais  no  importe  de  R$  249,90  (duzentos  e  quarenta  e  nove  reais  e
noventa centavos) a título de repetição de indébito, além de danos morais no
valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Importante  primeiramente  esclarecer  que  a  relação  jurídica
entre  as  partes  é  de  consumo  e  a  falha  na  prestação  do  serviço  enseja
responsabilidade solidária e objetiva, sem a necessidade de comprovação do
elemento subjetivo do fornecedor, nos termos do art. 14, caput, e 18 do CDC:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à  prestação  dos  serviços,  bem  como  por  informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse  sentido  a  lição  de  Flávio  Tartuce  e  Daniel  Amorim
Assumpção1:

Como  demonstrado  exaustivamente  no  presente  estudo,  o
Código  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor  consagra  como
regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores
de  produtos  e  prestadores  de  serviços,  frente  aos
consumidores. Tal opção visa a facilitar a tutela dos direitos do
consumidor,  em  prol  da  reparação  integral  dos  danos,
constituindo um aspecto  material  do  acesso à  justiça.  Desse
modo, não tem o consumidor o ônus de comprovar a culpa dos
réus  nas  hipóteses  de  vícios  ou  defeitos  dos  produtos  ou
serviços.

1 Manual de direito do consumidor : direito material e processual / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção 
Neves.– 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO, 2014. 
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Nesse  cenário,  o  apelado  somente  se  eximiria  da
responsabilidade mediante comprovação das excludentes previstas do § 3º do
art. 14 do CDC, abaixo transcrito:

Art.  14.  […]  §  3°:  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.

DO DANO MATERIAL

In  casu,  restou nitidamente comprovada nos autos a conduta
ilícita das promovidas, no momento em que procederam com a cobrança de
serviços de telefonia do promovente, ora recorrido, além do que foi estipulado
pelas partes, relativo a “sons e imagens”, este não solicitados.

Portanto, inconteste, o dever de indenizar da empresa apelante,
a teor do que dispõe o art. 927 de nosso Código Civil.

Nesse sentido:

 

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS MATERIAIS.  COBRANÇA
INDEVIDA.  RESTITUIÇÃO,  EM  DOBRO,  CABÍVEL.  DANO
MORAL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
1.8 DESTA TURMA RECURSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIIO.
MAJORAÇÃO  DEVIDA.  SENTENÇA  ILÍQUIDA  REFUTADA.
APURAÇÃO  DOS  DANOS MATERIAIS POR  SIMPLES
CÁLCULO.  RECURSO  DO  RECLAMANTE  CONHECIDO  E
PROVIDO.  RECURSO  DA  RECLAMADA  CONHECIDO  E
DESPROVIDO,  decidem  os  Juízes  Integrantes  da  1ª  Turma
Recursal  Juizados Especiais  do Estado do Paraná,  conhecer
dos  recursos,  e  no  mérito,  dar  provimento  ao  recurso  do
reclamante e negar provimento ao recurso da reclamada, nos
exatos termos do vot  (TJPR -  1ª Turma Recursal  -  0011414-
84.2014.8.16.0130/0 - Paranavaí - Rel.: Renata Ribeiro Bau - J.
10.04.2015. Data de publicação: 17/04/2015.

EMENTA:  RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA
INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. LINHA DE
TELEFONIA MÓVEL. IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE
IPSA. Cabia à ré comprovar a contratação dos serviços e a
regularidade  dos  débitos  lançados.  Ausente  a  prova  da
contratação, impõe-se o reconhecimento da irregularidade
das  cobranças.  (...).  Configurados  os  danos  morais.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 mantido,
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pois inclusive aquém ao valor fixado em casos análogos.
Sentença mantida.  RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível
Nº  71005389374,  Segunda  Turma  Recursal  Cível,  Turmas
Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe.    Data
de publicação: 13/04/2015.

Assim, contrariando os argumentos da parte recorrente, a prova
documental  acostada  aos  autos  comprova  os  fatos  narrados  na  inicial,
devendo  a  decisão  a quo,  que condenou  as  promovidas  na  reparação  de
danos materiais no importe de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais
e noventa centavos), a título de repetição de indébito, ser mantida na íntegra.

DO DANO MORAL CABÍVEL NO CASO EM APREÇO

Com relação aos danos morais em fomento, também entendo
que restaram caracterizados, senão vejamos.

É que, conforme se constata dos autos, o promovente contratou
com  a  promovida,  plano  OI  60  e  que,  pela  contratação  ficou  avençado
pagamento mensal no importe de R$ 57,90 (cinquenta e sete reais e noventa
centavos).

No  caso  presente,  evidencia-se  no  universo  probatório
cobrança de valor de tarifa acima do ajustado entre as partes em razão de
serviços de som e imagens, os quais nunca foram requisitados ou mesmos
contratados  com  a  apelante,  daí,  surgindo  em  desfavor  do  apelado
cobranças indevidas, ocasionando, inclusive, o corte da linha do apelado.

É cediço, que a indenização por dano moral é assegurada pelo
art. 5º, inc. V, de nossa Constituição da República, além do estabelecido nos
arts. 186 e 927, ambos do Código Civil Brasileiro, desde que preenchidos os
requisitos legais para tal fim, quais sejam, conduta omissiva ou comissiva do
agente, dano sofrido pela vítima e nexo causal. 

Assim estabelecem os aludidos artigos do Diploma Civilista:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,

negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.[,,,]

Art.  927. Aquele que,  por ato ilícito (arts.  186 e 187),  causar

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Não há  dúvida,  portanto,  que  à  cobrança  indevida  de  tarifa,
aliada ao corte da linha telefônica do apelado,  além de abusivos por se o
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serviço  indispensável  para  o  dia  a  dia  do  cidadão, causou  sérios
constrangimentos  morais  ao  apelado,  passado  da  esfera  de  mero
aborrecimento e dissabor, sendo no caso em apreço a indenização cabível.

Com  efeito,  a  responsabilidade  civil,  conforme  salienta
Humberto  Theodoro  Júnior  (Responsabilidade  Civil,  Ed.  Universitária  de
Direito, pág. 287), assenta-se em três requisitos fundamentais, quais sejam: a)
o dano suportado pela vítima; b) o ato culposo do agente e c) o nexo causal
entre o dano e a conduta culposa.

Cumpre esclarecer que a indenização a título de danos morais
deverá ser  imposta,  no caso presente,  sopesado o caráter  não apenas de
ressarcimento para compensar a dor, o sofrimento e todo o constrangimento
pelo  qual  passou o promovente,  ora  apelado,  mas  também em caráter  de
prevenção,  objetivando  possa  impedir  que  outros  fatos  semelhantes  ao
discutido no momento não venham a ocorrer novamente.

Maria  Helena  Diniz,  in “A  Responsabilidade  Civil  por  Dano
Moral”, publicado na “Revista Literária de Direito”, ano II, n. 9, jan/fev. De 1996,
p 9, assim nos ensina:

[…]  O  juiz  determina,  por  equidade,  levando  em  conta  as
circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida,
que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser
impossível,  tal  equivalência.  A reparação  pecuniária  do  dano
moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se
pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta
ao ofensor; compensatória, sendo uma satisfação que atenue a
ofensa causada,  proporcionando uma vantagem ao ofendido,
que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender
as necessidades materiais ou ideais que repute convenientes,
diminuindo, assim, seu sofrimento¨.

Acerca  do  tema,  é  pacifica  a  jurisprudência  do  Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, senão vejamos:

TJRS -  EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  TELEFONIA.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  COBRANÇA  INDEVIDA  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA
DE  SERVIÇOS  NÃO  SOLICITADOS.  PRAZO
PRESCRICIONAL.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DANO
MORAL.  A  cobrança  se  mostra  indevida  porque  o
demandante  alega  não  ter  contratado  os  serviços  e  a
companhia  não  comprova  suficientemente  o  contrário.  A
repetição em dobro do indébito alcança o período de três anos,
correspondente  à  prescrição  da  pretensão  conforme  a
orientação da Câmara. A configuração do dano moral advindo
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da  cobrança  indevida  de  serviço  de  telefonia,  sem  corte  do
fornecimento  ou  inscrição  em  cadastro  de  inadimplentes,
depende de comprovação. As circunstâncias segundo as quais
houve dissabor pela cobrança indevida de serviços de telefonia
não  contratados  caracterizam  incômodo  ou  desconforto,  em
maior  ou  menor  grau,  das  quais  não  se  presume o  dano  à
pessoa.  (Apelação  Cível  Nº  70066564857,  Vigésima Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Carlos  Cini
Marchionatti,  Julgado  em  30/09/2015).  Processo:  AC
70066564857  RS.  Relator:  Carlos  Cini  Marchionatti.  Órgão
Julgador:  Vigésima  Câmara  Cível.  Julgamento:  30/09/2015
Data de publicação: 05/10/2015.

TJMG -  EMENTA:  INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  -
COBRANÇA INDEVIDA -  TELEFONIA MOVEL -  APLICAÇÃO
DO  CDC  -  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA -  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO  -  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE. Tratando-se de relação de consumo,
a responsabilidade imposta  no art.  14  do CDC, pelo  fato  do
serviço,  é  objetiva,  independente  de  culpa,  baseando-se  no
defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima
e o defeito do serviço prestado, só não sendo responsabilizado
o fornecedor do serviço quando o defeito inexiste ou se houver
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.  O dano moral
existe  in re ipsa derivando do próprio fato ofensivo, de tal
sorte que, provada a ocorrência do fato lesivo, a sequela
moral  aflora  como  presunção  hominis  (ou  facti),  que
decorre  das  regras  da  experiência  comum,  daquilo  que
ordinariamente acontece. A fixação do quantum indenizatório
a  título  de  danos  morais  deve  obedecer  aos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade,  observados  o  caráter
pedagógico,  punitivo  e  reparatório.  AC  10521130057222001
MG.  Relatora:  Aparecida  Grossi.  Jul.    12/08/2015.  Órgão
Julgador:  Câmaras Cíveis  /  16ª CÂMARA CÍVEL. Publicação:
21/08/2015.

Desta  forma,  restando  comprovado  o  dano  moral
suportado pelo autor, ora recorrido, nasce o dever de indenizar, sendo cabível
o dano moral requerido.

DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Com  relação  ao  valor  da  indenização,  nos  termos  da
jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça,  deve  ser  estabelecido  segundo  os
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como apta para servir
como elemento de coerção destinado a frear o ânimo do agressor; impedindo,
desta forma, a recidiva. Nesse sentido, temos:

O dano moral puro se projeta com maior nitidez e intensidade
no  âmago  das  pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa
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demonstração probatória.  Desse modo, provada a ilicitude do
fato, necessária a reparação. Não merece guarida a alegação
de  culpa  concorrente  do  cliente  no  cumprimento  de  suas
obrigações, desde que o protesto do título haja se verificado em
prazo razoável, após a quitação do débito. - a indenização por
dano  moral  deve  ser  fixada  com  prudência,  segundo  o
princípio  da  razoabilidade  e  de  acordo  com  os  critérios
apontados pela doutrina, como “in casu”, a fim de que não
se  converta  em  fonte  de  enriquecimento  sem  causa.  A
reparação  por  dano  moral  propicia  ao  lesado  uma mera
compensação, como forma de amenizar o pesar íntimo que
o machuca e mitigar  a dor que o maltrata. (TJPB;  AC-RA
0000859-61.2011.815.0511;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos;  DJPB
03/06/2014; Pág. 20). [Em destaque].

O dano moral puro se projeta com maior nitidez e intensidade
no  âmago  das  pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa
demonstração probatória.  Desse modo, provada a ilicitude do
fato, necessária a reparação. Incumbe ao julgador arbitrar verba
indenizatória, observando as peculiaridades do caso concreto,
bem como as condições financeiras do agente e a situação da
vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins por
si  propostos.  - “a  fixação do  quantum da indenização por
dano moral  deve  ser  apta  para servir  como elemento de
coerção destinado a frear o ânimo do agressor; impedindo,
desta  forma,  a  recidiva.  ”  (rt  757/  284).  (...).  (TJPB;  AC
0041553-35.2009.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
24/04/2014; Pág. 15). [Em destaque].

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Na  fixação  da indenização  por  danos  morais,  recomendável
que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico
dos  autores,  e,  ainda,  ao  porte  da  empresa  recorrida,
orientando-se o  juiz  pelos  critérios  sugeridos  pela  doutrina  e
pela  jurisprudência,  com  razoabilidade,  valendo-se  de  sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso″ (Resp 135.202-0-SP, 4ª T., Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19-5-1998). 

Entendimento  do  quantum indenizatório  consagrado  pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

DIREITO  CIVIL.  DANOS  MORAIS. INSCRIÇÃO  INDEVIDA
NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DÍVIDA
QUITADA ANTES DA NEGATIVAÇÃO.  DANO MORAL IN RE
IPSA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.
REDUÇÃO  DO  MONTANTE  DA  INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDA - DE. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO
SEM  CAUSA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  A  inscrição
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indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao
crédito gera o direito à indenização por danos morais,  sendo
desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados,  pois
são óbvios os efeitos nocivos da negativação.  Claramente o
valor  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais)  não  acarretará
enriquecimento  ao  seu  beneficiário.  No  entanto,  também
não  deve  ser  considerado  irrisório  a  ponto  de  excluir  o
caráter pedagógico da medida.2

No caso em apreço, comprovado o dano moral suportado pelo
autor, ora recorrido, em razão deste, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais)  assinalado pelo  juízo  de base se mostra  adequado ao  caso em
espécie,  vez  que  não  se  distancia  dos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade dos valores comumente fixados por esta Corte, montante
estipulado  na  decisão  guerreada  que  atende  a  dupla  finalidade  punitiva  e
reparatória e  serve para amenizar  o  sofrimento do promovido,  tornando-se
também um fator  de  desestímulo,  a  fim de  que  o  apelante  o  não  volte  a
praticar novos atos de tal natureza, o que entendo como fim compensatório,
devendo ser mantido o valor fixado na decisão de base.

D I S P O S I T I V O

Ex positis,  NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter  a
decisão a quo por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar de aplicar o
disposto  no  §  11,  do  art.  85,  do  vigente  CPC,  em  razão  de  fixação  de
honorários advocatícios no percentual máximo.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Ricardo Vital  de Almeida
(relator), Juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio da Cruz,  a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.  Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator

2 TJPB;  AC  001.2009.001240-0/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Relatora:  Juíza  Conv.  Vanda
Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 15/05/2013; Pág. 10.
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