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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000319-78.2013.815.0111.
Origem : Vara Única da Comarca de Cabaceiras.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
1º Apelante: Telemar Norte Leste S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).
2º Apelante: Maria do Socorro Diniz Castro Correia.
Advogado : Cláudio Maia  (OAB/PE 32.905).
Apelados : Os mesmos.

PROCESSUAL  CIVIL.  PRELIMINAR  DE
OFÍCIO.  INOVAÇÃO  RECURSAL  EM
ARGUMENTO  DA  AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  POR
ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO
PARCIAL  DO  RECURSO  APELATÓRIO  DA
DEMANDANTE.

- Observando-se clara a inovação parcial recursal, em
manifesto  descompasso  com  o  objeto  da  demanda
devidamente delimitado na petição inicial e durante o
trâmite processual, resta impossível o conhecimento
da insurgência quanto ao pedido de ressarcimento por
danos materiais.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  DANOS  MORAIS.  PLANO
DIVERSO  DO  CONTRATADO.  SEGUNDAS
VIAS DE FATURAS EMITIDAS. COBRANÇAS
INDEVIDAS.  CANCELAMENTO  DE  LINHA
TELEFÔNICA.  NECESSIDADE  DE
RESTABELECIMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE
TELEFONIA.  VEROSSIMILHANÇA  DOS
FATOS  ALEGADOS  PELA  AUTORA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR
DA CONSUMIDORA.  NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE FATOS IMPEDITIVOS, MOFICATIVOS OU
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  II,  DO  CPC.
NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA
LINHA  TELEFÔNICA.  DANO  MORAL
EXISTENTE.  CONDUTA  ILÍCITA
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CONFIGURADA.  DEVER  DE  INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.  OBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  MANTIDOS.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  DA
EMPRESA  DE  TELEFONIA.  RECURSO  DA
AUTORA PROVIDO EM PARTE.

- A empresa de telefonia na posição de fornecedora e
com domínio integral sobre todos os dados relativos à
autora, poderia demonstrar seus argumentos de que a
cobrança era legal, ou seja, que a consumidora havia,
de fato, solicitado o plano cobrado. Todavia, não se
desincumbiu  de  tal  tarefa,  donde  perfeitamente
aplicável  a  inversão  do  ônus  probatório,  máxime
diante  do  indício  de  prova  documental  apresentado
pela promovente. 

-  No  caso,  não  poderia  a  empresa  de  telefonia  ter
realizado  o  cancelamento  da  linha  telefônica  da
autora, sob o argumento de que esta se encontrava em
débito,  quando,  na  verdade,  os  valores  que  lhes
vinham  sendo  cobrado  não  era  referente  ao  plano
contratado.

-  O montante  arbitrado a  título de  indenização por
danos morais se mostrou proporcional e razoável em
relação às circunstâncias dos autos, motivo pelo qual
deve ser mantido, uma vez que se encontra em plena
consonância,  inclusive,  com  o  art.  944  do  Código
Civil.

- Não merece qualquer reparo a decisão de primeiro
grau  quanto  ao  valor  dos  honorários  advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, porquanto condizente com  os preceitos
do art. 20, §3º, do CPC (atual art. 85, § 2º, do CPC)

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento ao recurso  da empresa de telefonia e conhecer
parcialmente do apelo da autora, dando-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do relator, unânime. 

Trata-se de  Apelações Cíveis  interpostas pela  Telemar Norte
Leste S/A e Maria do Socorro Diniz Castro Correio, hostilizando sentença
oriunda da  Vara  Única  da  Comarca  de  Cabaceiras, prolatada  nos  autos  de
Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  de  danos  Morais  e
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Antecipação de Tutela movida pela segunda recorrente contra a empresa de
telefonia.

Na  peça  inaugural,  informou  a  autora  que  era  cliente  da
empresa ré há mais de quinze anos, utilizando-se de seus serviços de internet
e  telefone  fixo,  cuja  mensalidade  variava,  caso  o  consumo  excedesse  a
franquia.

Relatou que, em 18/01/2013, migrou para o plano “Oi Conta
Total Light”, por ter sido informado pela empresa ré que tal plano lhe seria
mais vantajoso, pois seria cobrado um valor fixo de R$ 105,00, o que evitaria
surpresas em sua fatura. Aduziu que a internet passaria de 1Mg pra 2Mg, além
de que o “OI”  local  passaria  a  ser “MÓVEL/FIXO ILIMITADO”,com um
bônus de 100 (cem) minutos não tarifados.

Asseverou,  no  entanto,  que,  após  a  migração  do  plano,  a
primeira fatura recebida se referia a outro plano (Oi Conta Total 2), superando,
inclusive, o valor do plano contrato, o que levou a autora entrar em contato
telefônico com a empresa de telefonia por diversas vezes.

Alegou  que  a  promovida  reconheceu  as  irregularidades
cometidas e, em contrapartida, firmou um acordo com a autora no valor de R$
315,00 (trezentos e quinze reais). Asseverou, todavia, que o acordo não foi
cumprido pela empresa, pois o valor cobrado logo na primeira fatura foi de R$
139,00 quando, na verdade, deveria ser de R$ 105,00.

Sustentou que  seus serviços  telefônicos foram suspensos por
um prazo de 15 (quinze) dias, o que lhe causou prejuízos, pois trabalha como
revendedora de produtos da Natura e ficou impossibilitada de manter contato
com os seus clientes, bem como de realizar os seus pedidos.

Razão  disso,  manejou  a  presente  ação,  objetivando  o
restabelecimento dos serviços telefônicos referentes ao plano “Oi Conta Total
Light”, além da reparação por danos morais.

Juntou documentos (fls. 14/31).

Contestação apresentada pela empresa de telefonia (fls. 35/52),
aduzindo,  em  síntese,  que  não  houve  qualquer  falha  na  prestação  nas
cobranças das faturas, sendo a autora cobrada pelos serviços disponibilizados
e  utilizados.  Logo,  estaria  no  exercício  regular  de seu  direito.  Defendeu a
impossibilidade  de  reparação  pelo  dano  indenizável,  em  virtude  da
inexistência de ato ilícito.

Réplica impugnatória (fls. 88/91).

Audiência  realizada  sem que fosse  realizado acordo entre  as
partes (fls. 117).

Decidindo a querela, o magistrado de base julgou procedente a
ação para que fosse restabelecido os serviços do plano contrato  Oi Conta
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Total 2, sob pena de fixação de multa diária, além de condenar a promovida
ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos morais.

Embargos de declaração opostos pela autora (fls. 140/143).

A Telemar Norte Leste S/A interpôs Recurso Apelatório (fls.
154/170, aduzindo não ter havido falha nas cobranças das faturas telefônicas,
pois que houve consumo dos serviços prestados e  que o bloqueio da linha
telefônica só ocorreu devido a inadimplência da autora. Ressaltou ter agido no
exercício  regular  de  seu  direito,  posto  que  houve  a  efetiva  utilização  do
serviço. Sustentou não ser possível a reparação por danos morais, porquanto
inexistente ato ilícito. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais, todavia,
acaso mantida a condenação, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

Acolhendo  parcialmente  os  Embargos  Declaratórios  (fls.
179/181),  o  juízo  a  quo  alterou  a  parte  dispositiva  da  ação  para  julgar
parcialmente  procedente o pedido autora tão somente para condenar a ré a
indenizar  a  parte  autora em R$ 4.500,00 (quatro mil  e  quinhentos  reais) a
título de danos morais. Afastou, no entanto, o pedido de restabelecimento do
plano Oi Conta Total 2, já que não houve requerimento nesse sentido, bem
como ressaltou não ser possível o restabelecimento do plano Oi Conta Total
Light,  seguindo  o  mesmo  entendimento  da  sentença  de  que  não  houve  a
referida contratação.

Aclaratórios opostos pela empresa de telefonia (fls. 184/189).

A autora  Maria  do  Socorro  Diniz  Castro  Corrêa  de  Araújo
atravessou recurso apelatório (fls. 190/203), insurgindo-se em face do novo
dispositivo dado a sentença, afastando a obrigação da empresa de telefonia em
restabelecer os serviços telefônicos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa
diária. Requereu, pois, que fosse reformada a decisão nesse ponto, que fossem
majorados os  danos  morais,  bem como a  reparação pelos  danos materiais,
tendo em vista os lucros que deixou de aferir em virtude do cancelamento da
linha  telefônica.  Pugnou,  ainda,  pela  inversão  do  ônus  da  prova  e  pela
majoração dos honorários advocatícios para um percentual de 20% (vinte por
cento).

Em decisão de fls. 204/205, o magistrado de piso não acolheu
os aclaratórios apresentados pela promovida.

Contrarrazões apresentadas tão somente pela demandada (fls.
213/230). 

Em parecer  às  fls.  238,  a  Procuradoria  de Justiça deixou de
opinar no mérito por ausência de interesse.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo  com  o
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Código de Processo Civil de 1973, posto que a decisão fora publicada quando
da vigência deste, conheço dos apelos, passando à análise em conjunto de seus
argumentos recursais, em face do entrelaçamento das matérias.

O cerne da presente questão cinge-se à análise do cabimento de
indenização por danos morais, bem ainda da possibilidade de restabelecimento
da linha telefônica da autora, em virtude de suposto ato ilícito praticado pela
empresa promovida na cobrança de fatura telefônica por serviço não contrato.

Preliminarmente, registre-se que houve inovação recursal pela
autora quanto ao pedido de danos materiais por lucros cessantes, em manifesto
descompasso com o objeto da demanda, devidamente delimitado na petição
inicial.  Em tal contexto, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do
pedido  de  ressarcimento  por  danos  materiais,  pois  que  tão  somente
formulado em grau de recurso.

Acerca da inovação recursal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo
elemento que pode servir de base para a decisão do
tribunal,  que  não  foi  argüido  ou  discutido  no
processo,  no  procedimento  de  primeiro  grau  de
jurisdição (Fasching, ZPR², n. 1721, p. 872). Não se
pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às
partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda).  (...).  O sistema contrário,  ou seja,  o da
permissão de inovar no procedimento da apelação,
estimularia  a  deslealdade  processual,  porque
propiciaria  à  parte  que  guardasse  suas  melhores
provas e seus melhores argumentos para apresentá-
los somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”.
(Código de Processo Civil  Comentado e Legislação
Extravagante,  7ª  ed.,  Editora Revista dos Tribunais:
São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.).  

No mesmo sentido,  o  Supremo Tribunal  Federal  afirma que,
não  tendo  sido  objeto  do  respetivo  Recurso  Extraordinário,  as  questões
apresentadas tão somente por ocasião de agravo regimental não podem ser
analisadas, por consubstanciarem inovação recursal. A propósito, confira-se o
seguinte aresto:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.  PRESCRIÇÃO.  DECRETO  Nº
20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO.
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.
CONFIRMAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA.
VIOLAÇÃO  DOS  ARTS.  5º,  XXXV,  E  93,  IX,  DA
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CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À
CLÁUSULA  DE  RESERVA  DE  PLENÁRIO.
INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE AGRAVO
REGIMENTAL.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO
IMPROVIDO.  (...)  lV.  A  questão  atinente  à
observância da cláusula de reserva de plenário não
foi objeto do recurso extraordinário e, desse modo,
não  pode  ser  aduzida  em  agravo  regimental.  É
incabível  a  inovação  de  fundamento  nesta  fase
processual.  Precedentes.  V.  Agravo  regimental
improvido”. 
(Supremo  Tribunal  Federal  STF;  Ag-RE-AgR
734.224;  BA;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski;  Julg.  18/06/2013;  DJE  01/07/2013;
Pág. 35).

Em face do exposto, ante a verificação de inovação recursal em
parte  dos  argumentos  apresentados  pela  autora/recorrente,  CONHEÇO
PARCIALMENTE da Apelação da demandante. 

Pois bem. Prosseguindo-se na análise dos recursos, na hipótese,
alegou a parte autora, em síntese, ter contratado com a Telemar Norte Leste
S/A plano de telefonia no valor fixo de R$ 105,00. Todavia, as cobranças de
faturas recebidas pela promovente se referiam a  outro plano (Oi Conta Total
2), o qual superava o valor do plano contrato. Aduziu, então, a demandante ter
entrado em contato com a empresa promovida que verificou o equívoco e, por
conseguinte, enviou segundas vias das faturas (fls. 20, 22, 24 e 26). Relatou,
ainda, ter realizado acordo com a Telemar todavia este não foi cumprido, pois
o valor cobrado logo na primeira fatura foi de R$ 139,00 quando, na verdade,
deveria ser de R$ 105,00 (fls. 28/29).

Tratando-se  de  relação de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade civil  objetiva, configurada sempre que demonstrados esses
elementos, independentemente, pois, da existência de culpa do agente, a teor
do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

Ao exame dos autos,  verifico que sustentou a autora não ter
celebrado com a empresa de telefonia a contratação do plano Oi Conta Total 2,
mas sim do plano Oi Conta Total Light, no valor fixo de R$ 105,00 (cento e
cinco reais). Desse modo, ao negar  a contratação do plano cobrado em suas
faturas, que, ao que se verifica, superava o valor do serviço contrato, o ônus da
prova passa a ser da promovida, por tratar-se de prova negativa e em razão da
aplicação do art.  6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que
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reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;”

Como  pode  se  ver,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  admite  a
inversão do ônus probatório exigindo,  em contrapartida,  que  o consumidor
demonstre a verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova  em  seu  favor,  conforme  será
analisado em seguida.  Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da
sua  relação  de  causalidade  com  determinado
produto ou serviço é do consumidor.  Em relação a
estes dois pressupostos da responsabilidade civil do
fornecedor  (dano  e  nexo  causal),  não  houve
alteração  da  norma  de  distribuição  do  encargo
probatório do art. 333 do CPC.” (Responsabilidade
civil no código de defesa do consumidor e a defesa
do  fornecedor.  São  Paulo:  Saraiva,  2002.  p.328)
(grifo nosso)

No caso em debate, verifica-se presente a verossimilhança das
alegações  da  parte  autora,  sobremodo  pelas  segundas  vias  das  faturas
colacionadas aos autos, que demonstraram a insatisfação da demandante com
a  cobrança  de  serviços  não  contratados.  Ademais,  também  se  observa  do
encarte processual que, posteriormente, a empresa de telefonia regularizou as
cobranças da autora, passando a cobrar-lhe pelo plano efetivamente contratado
–  Oi Conta Total Light (fls. 28/29). Entretanto, como já dito a linhas atrás, foi
apenas contestado pela promovente o valor cobrado de R$ 139,00 quando, na
sua ótica, deveria ser de R$ 105,00. 
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No mais, não se pode esquecer a posição de hipossuficiência da
requerente em relação à empresa de telefonia, pois que incontestável, seja de
ordem técnica ou econômica.

Caberia,  no  caso,  ao  réu,  pretenso  credor,  acostar  aos  autos
documento comprobatório de que a contratação realizada pela parte autora foi
referente ao plano Oi Conta Total 2 e não quanto ao plano Oi Conta Total
Light. Ao contrário,  a  empresa de telefonia se  limitou  apenas a  alegar,  de
forma bastante genérica, que agiu no exercício regular de seu direito, sendo,
por isso, justa a cobrança pelos serviços efetivamente utilizados. 

Acrescente-se, ainda, que as provas trazidas aos autos também
não favoreceram a promovida, pois, como dito, foram emitidas segundas vias
de faturas das cobranças consideradas indevidas, além de que, posteriormente,
mais precisamente nos meses de julho e agosto, as cobranças realizadas foram
referentes ao plano efetivamente contratado (fls. 28/29).

Ora, se o valor cobrado fosse, de fato, devido, não haveria razão
para que segundas vias de faturas fossem emitidas, sobremodo em valores que
se  afinam  com  as  informações  deduzidas  na  inicial  referente  ao  plano
contratado no valor fixo de R$ 105,00 (fls. 20, 22, 24 e 26).

A bem da verdade, segundo as regras de experiência, conforme
o  que  ordinariamente  acontece  (art.  375  do  novo  CPC),  as  informações
prestadas  pela  parte autora  aparentam  ser verossímeis.  Anteriormente  à
contratação do plano Oi Conta Light, o plano da promovente tinha um valor
mensal fixo de R$ 74,00  (conforme informado pela autora na inicial e não
contestado  pelo  réu  em sua  defesa),  mas  sempre  variava  pelo  excesso  do
consumo mensal. Portanto, fazer a migração para plano que contenha um valor
fixo e similar ao que vinha pagando a autora me parece fazer mais sentido que
a contratação de um plano cujo valor seria  quase três vezes maior que o seu
plano de R$ 74,00 (fls. 19, 21, 23 e 25).

Na hipótese,  ao que se percebe,  a fundamentação da empresa
recorrente  não  restou  satisfatoriamente  evidenciada,  uma  vez  não  ter  sido
acostado  aos  autos  esteio  probatório  capaz  de  demonstrar  a  existência  de
qualquer  elemento  hábil  a  desconstituir  a  pretensão da  autora,  o  que,  não
bastasse  a  inversão  do  ônus  da  prova  no  caso  concreto,  era  de  sua
incumbência,  consoante  o  disposto  no  art.  333,  inciso  II,  do  Código  de
Processo Civil (atual art. 373, inciso II, do CPC).

Portanto,  não poderia a empresa de telefonia, a meu ver,  ter
realizado o cancelamento da linha telefônica da autora, sob o argumento de
que esta se encontrava em débito, quando, na verdade, os valores que lhes
vinham sendo cobrado não era referente ao plano contratado.

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. Nesse sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 
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“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.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Logo, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por
parte  da  empresa  promovida,  bem  como  demonstrado  o  seu  nexo  de
causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pela demandante,
que, inclusive, ficou privada de sua linha telefônica, existente o dano moral
visualizado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, trago à baila precedente desta Corte de Justiça e
do Tribunal do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  -  PROCEDÊNCIA  -
IRRESIGNAÇÃO  -  NÚMEROS  DE  LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS  NÃO  RECONHECIDOS  PELO
USUÁRIO  -  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA
DE  PROVAS  DE  LEGALIDADE  DAS
COBRANÇAS  -  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO
SUFICIENTE  -  MANUTENÇÃO  -
DESPROVIMENTO. - "Em se tratando de relação de
consumo,  uma vez  que  o promovente  colaciona os
documentos  hábeis  à  demonstração  da
verossimilhança  e  da  plausibilidade  de  suas
alegações,  bem  como  fica  evidenciada  sua
hipossuficiência  técnica  em  relação  à  empresa
prestadora de serviços, deve-se operar a inversão do
ônus da prova, transferindo-se à operadora o ônus
exclusivo de evidenciar a legitimidade da cobrança,
porquanto não compete ao consumidor fazer prova
negativa dos fatos. A responsabilidade do fornecedor
de serviços pelos danos causados aos consumidores
por  defeitos  relativos  à  prestação  do  serviço  é
objetiva, ou seja, está desvencilhada do conceito de
culpa,  por  força  da  clara  disposição  do  art.  14,
caput,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  (...)
Embora  não  exista  parâmetro  legal  para  o
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arbitramento  do  dano  moral,  devem  ser
consideradas as circunstâncias do caso concreto, as
condições  das  partes,  o  grau  da  ofensa,  sem  se
olvidar que o quantum indenizatório deve revestir-se
de caráter pedagógico, de modo a desestimular a (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009109320068150011,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES , j. em 20-09-2016)”
 
“CONSUMIDOR.  TELEFONIA.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM
DOBRO  DE  QUANTIA  PAGA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA
DE  VALOR  DIVERSO  DO  PLANO
CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA.
Consumidora  contratou  pacote  de  serviços  da
reclamada, de telefonia fixa,  no valor de R$ 79,80
(setenta  e  nove  reais  e  oitenta  centavos)  mensais.
Ocorre que recebeu faturas com cobrança de valor
diverso ao contratado. 2.  A parte contrária não se
desincumbiu  do  ônus  de  comprovar  a  efetiva
utilização  de  outros  serviços  que  não  estavam
inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos
termos  do  art.  333,  inc.  II,  do  CPC.  De
consequência, deve a ré proceder com a manutenção
do  plano  ofertado  e,  a  devolução  dos  valores
cobrados  indevidamente  de  forma  dobrada,  nos
termos  do  art.  42,  §  único  do  CDC.  SENTENÇA
REFORMADA.  RECURSO  PROVIDO.  (Recurso
Cível  Nº  71004819264,  Primeira  Turma  Recursal
Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Marlene
Landvoigt,  Julgado  em  26/08/2014)”  (TJRS  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
71004819264 RS; Relator(a): Marlene  Landvoigt;
Julgamento: 26/08/2014;  Órgão  Julgador:  
Primeira  Turma  Recursal  Cível;  Publicação:  
Diário da Justiça do dia 28/08/2014)
00008882520128150011,Relator  DES  LEANDRO
DOS SANTOS, j. em 13-01-2016).”  

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.
TELEFONIA.  COBRANÇA DE VALOR DIVERSO
DO CONTRATADO. DIREITO À MANUTENÇÃO
DO  PLANO  PELO  VALOR  OFERTADO.  ÔNUS
DA PROVA DA CONTRATAÇÃO  QUE CABE À
REQUERIDA. ART.  46,  CDC.  ART.  333,  II,  DO
CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1.  Cuida-se  de  ação  cumulando  pedidos  de
manutenção  do  plano  contratado  ao  custo  de  R$
109,80,  e  pagamento  de  indenização  por  danos
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morais sob o argumento de que a ré descumpriu a
oferta  realizada  ao  autor.  Sentença  que  julgou
parcialmente  procedentes  os  pedidos  postos  na
exordial, afastando os danos morais, por se trata de
descumprimento contratual, acolhendo o pedido de
readequação da mensalidade.
2. Com efeito, não restou comprovada a regularidade
das faturas emitidas, as quais apontam valor diverso
da oferta havida, ônus que competia à ré, nos termos
do  art.  333,  II,  do  CPC,  e  do  qual  esta  não  se
desincumbiu.  Prevalência  da  prova  dos  autos  que
corrobora com a tese do autor, de que a requerida
ofertou  ao demandante  a contratação dos  serviços
Oi TV, acrescido de telefonia e internet, ao custo fixo
de R$ 109,80 ao mês.
3.  A alegação  da  parte  requerida  em suas  razões
recursais, de que não pode ser imposto o dever de
permanecer  com  a  promoção  que  não  está  mais
vigente  configura  inovação recursal,  porquanto  tal
argumento não restou articulado na contestação.
4.  Sentença  mantida.  RECURSO  DESPROVIDO.
(Recurso  Cível  Nº  71005587043,  Segunda  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Ana
Cláudia  Cachapuz  Silva  Raabe,  Julgado  em...
26/08/2015).  (TJRS,  processo  nº  71005587043
Relator(a): Ana  Cláudia  Cachapuz  Silva  Raabe;
Julgamento: 26/08/2015;  Órgão  Julgador:  
Segunda  Turma  Recursal  Cível;  Publicação:  
Diário da Justiça do dia 28/08/2015)

No mais,  no  que  se  refere  ao  quantum indenizatório,  fixado
pelo juízo a quo em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), entendo que
tal quantia deva ser mantida.

Como se sabe, o valor dos danos morais deve ser arbitrado com
observância  do princípio  da razoabilidade,  sendo apto  a  reparar  o prejuízo
causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de
futuras condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
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indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, o montante arbitrado a título de indenização por
danos morais no valor de  R$ R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) se
mostrou  proporcional  e  razoável  em  relação  às  circunstâncias  dos  autos,
motivo  pelo  qual  deve  ser  mantido,  uma  vez  que  se  encontra  em  plena
consonância, inclusive, com o art. 944 do Código Civil.

Por  fim,  quanto  ao  valor  dos  honorários,  fixados  em  15%
(quinze por  cento)  sobre o valor  da condenação,  verifico também que não
merece qualquer reparo a decisão de primeiro grau. 

Como  se  sabe,  o  arbitramento  dos  honorários  exige  a
ponderação harmoniosa de inúmeros fatores, como grau de zelo profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado  e  o  tempo  exigido  para  seu  serviço.  Assim,  levando-se  em
consideração os preceitos do art. 20, §3º, do CPC (atual art. 85, § 2º, do CPC),
bem como se tendo em vista o  considerável valor da condenação, entendo
como bastante razoável a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação, conforme entendeu o juízo a quo.

Assim,  considerando  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO
PROVIMENTO ao  recurso  apelatório  da  empresa  de  telefonia  e  NÃO
CONHEÇO DE PARTE do apelo da autora. Todavia, da parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para sejam restabelecidos os
serviços no plano de telefonia contratado pela demandante – Oi Conta Total
Light, sob pena de fixação de multa diária, em caso de descumprimento, no
montante de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com fundamento no art. 536, § 1º, do CPC. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. 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 novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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