
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005183-18.2013.815.2001.
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Maria das Graças Cleophas Porto.
Advogada : Ana Patrícia Ramalho de Figueiredo.
Apelado : Claro S/A.
Advogado : Cícero Pereira de Lacerda Neto.

PROCESSUAL  CIVIL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS  NORMAS  PROCESSUAIS  ANTIGAS.
CONHECIMENTO DO APELO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

DANOS MORAIS.  RELAÇÃO DE CONSUMO.
TV  POR  ASSINATURA.  COBRANÇA  DE
VALORES DIVERSO DO CONTRATADO.  MÁ
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO. INSURGÊNCIA
QUANTO  AO  VALOR  ARBITRADO  PELO
JUÍZO  A  QUO.  PLEITO  DE  MAJORAÇÃO.
FIXAÇÃO  QUE OBSERVOU  A
RAZOABILIDADE  DA  SITUAÇÃO.
DESCABIMENTO DA ELEVAÇÃO DO VALOR
DESPROVIMENTO.

- Quando se trata do estabelecimento de indenização
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por abalo psíquico, sabe-se que o valor estipulado não
pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,  devendo  ser
proporcional  à  dupla  função  do  instituto  do  dano
moral,  quais  sejam: a  reparação do dano,  buscando
minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor,
para que não volte a reincidir.

- Verifica-se razoável e proporcional a estipulação da
indenização  na  quantia  de  R$  2.000,00  (dois mil
reais)  para efeito de atendimento aos fins colimados
pelo instituto do dano moral, quando se está diante de
uma  situação  de má  prestação  do  serviço  com
disparidade nas informações prestadas ao consumidor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba em negar
provimento ao Recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Maria das Graças
Cleophas Porto contra a sentença (fls.  131/134) proferida  pelo Juízo da  15ª
Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Declaratória de
Rescisão de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais” ajuizada em face da Claro S/A, julgou parcialmente procedentes os
pedidos autorais.

Na peça de ingresso (fls. 02/13), o promovente relata  que, em
22/05/2012,  migrou  para  o  plano  Essencial  +  Ponto  Extra,  oferecido  pela
promovida, com a finalidade de obter as seguintes vantagens: valor reduzido
da mensalidade com direito a ponto extra, pelo período de 06 (seis) meses (até
fevereiro  de  2013),  no  valor  de  R$  39,90,  sendo  o  primeiro  mês  grátis
(julho/2012).

Em seguida, afirma que, no mês seguinte, foi debitado em sua
conta corrente a quantia referente ao mês de julho/2012, contudo, deveria ser
gratuito, de acordo com o contrato. Ainda alega que o valor debitado foi de R$
64,80, quando, na verdade,  deveria ser de R$ 39,90, tendo em vista que o
ponto extra seria gratuito durante 06 (seis) meses.

Destaca que, após as reclamações, solicitou o cancelamento do
plano, momento em que o sinal da TV foi, imediatamente, bloqueado, bem
como  foi  informada  acerca  da  necessidade  de  pagamento  de  multa  pela
rescisão do contrato no valor de R$ 291,08. Assevera que, ao contestar a citada
cobrança, a empresa informou que seria cobrado o montante da mensalidade
correto a partir do mês de outubro, oportunidade na qual foi restabelecido o
sinal da TV, sem o ponto extra.

Esclarece que, apesar do prometido, a demandada continuou a
cobra a quantia de R$ 64,80, a partir de outubro de 2012, constando o valor
referente  ao  ponto  extra,  serviço  este  desabilitado  pela  própria  empresa.
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Também argui que, no mesmo mês, foi enviada uma fatura no montante de R$
39,90, mesmo já tendo sido debitado os R$ 64,80 de sua conta bancária.

Em  virtude  de  tais  fatos,  ajuizou  a  presente  demanda,
requerendo, liminarmente, a suspensão do contrato firmado entre as partes e
abstenção  de  inclusão  do  seu  nome  nos  cadastros  dos  inadimplentes.
Meritoriamente, pugna pela procedência do pedido para declarar a rescisão do
avença,  a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e do valor
referente  à  multa  rescisória,  bem  como indenização  por  danos  morais  em
montante a ser arbitrado.

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls. 38/50), alegando que as cobranças são legais, tendo agido no exercício
regular de direito e com base no princípio do “pacta sunt servanda”.  Ainda
sustenta  o  descabimento  da  indenização,,  por  ausência  de  ato  ilícito.
Finalmente,  defende  que,  em  caso  de  condenação,  o  valor  arbitrado  deve
respeitar os princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Réplica impugnatória (fls. 68/70).

As  partes  foram  intimadas  para  especificar  as  provas,
oportunidade na qual o promovido requereu o julgamento antecipado da lide
(fls.  74),  ao  passo  que  a  autora  pugnou  pela  juntada  de  documentos  (fls.
75/88).

Manifestação da empresa ré sobre a documentação acostado ao
encarte processual (fls. 91/92). 

Sobreveio, após, sentença de parcial procedência (fls. 131/134),
cujo dispositivo assim restou redigido:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para:

- DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre
as partes;

-  CONDENAR  a  empresa  promovida  a  pagar  a
promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
título  de  indenização  por  danos  morais,  corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir da publicação
desta  sentença e  juros  de  mora de  1% ao  mês,  a
contar da citação;

-  CONDENAR  a  parte  demandada  a  restituir,  em
dobro, a quantia de R$ 279,00, totalizando o valor de
R$ 558,00, acrescidos de juros de moratórios de 1%
ao mês,  a contar da citação e correção monetária
pelo INPC, a partir de julho/2012.
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Condeno  a  parte  promovida  ao  pagamento  das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, em
razão  da  autora  ter  decaído  em parte  mínima  do
pedido (art. 21, parágrafo único, do CPC)”.

Inconformada,  a demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
136/141),  restringindo  sua  insurgência  à  quantificação  dos  danos  morais,
pugnando a reforma da sentença para majorar a quantia,  sob o argumento de
que  tentou,  por  várias  vezes,  solucionar  o  impasse  na  via  administrativa,
contudo teve que recorrer ao Judiciário.

Ausência  de  contrarrazões,  tendo  a  recorrida  apresentado  o
pagamento da condenação (fls. 145/147).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
154/157).

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nessa perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de Processualistas Civis (V FPPC) – que reuniu processualistas de diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  nº  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 
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Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Assim sendo,  tendo sido publicada  a decisão recorrida sob a
vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  as  normas  da  antiga
codificação  deverão regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço  do
recurso apelatório, passando à análise de seus argumentos recursais. 

- Do Juízo de Mérito

Como relatado,  o  objeto  deste  apelo  é  restrito  ao  pleito  de
majoração da indenização por danos morais,  considerando a quantia fixada
pelo  juízo  a  quo no  montante  de  R$  2.000,00  (dois mil reais)  para  uma
situação  de  má  prestação  de  serviço,  notadamente  pela  disparidade  das
informações oferecidas.

Compulsando-se  atentamente  as  circunstâncias  dos  autos,
observa-se  que  a magistrado  sentenciante  estipulou  um valor  indenizatório
condizente com os vetores que guiam a fixação do montante a ser arbitrado a
título de danos morais.

Nesse  aspecto,  sabe-se  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser
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ínfimo nem abusivo, devendo ser proporcional à dupla função do instituto do
dano moral, quais sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da
vítima; e a punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Diante  desse contexto,  verifica-se  manifestamente  razoável a
estipulação da indenização na quantia de R$  2.000,00 (dois mil reais)  para
efeito de atendimento aos fins colimados pelo instituto do dano moral. 

Ora,  na  hipótese,  verifica-se  que  o  consumidor  contratou
serviços  de  TV por  assinatura,  com condições  especiais,  notadamente  pela
redução da mensalidade para R$ 39,90 e com direito a um ponto extra gratuito
durante o período de 06 (seis) meses. Ocorre que o valor contratado não foi
observado  pela  empresa  promovida,  sendo  debitado  de  conta  bancária  da
autora  a  quantia  de  R$ 64,80.  Ainda,  após  reclamação,  o  sinal  da  TV foi
cortado e houve a cobrança de multa rescisória de R$ 279,00. 

Mesmo com a má prestação do serviço, a promovente resolveu
continuar usufruindo dos serviços, com base na promessa de cobrança do valor
correto,  contudo,  mais  uma vez,  a  empresa  demandada descumpriu com o
acordado, vindo a debitar da conta o montante de R$ 64,80 e ainda enviou
boleto bancário na quantia de R$ 39,90, no mesmo mês (outubro/2012).

Ora, pelas circunstâncias pormenorizadas no presente caderno
processual,  não  se  requer  maiores  delongas  para  a  constatação  da
proporcionalidade na fixação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos
morais,  sendo um montante justo e razoável,  não  merecendo acolhimento as
razões recursais para o fim de majorar-lhe o valor,  sob pena de configurar
enriquecimento ilícito. 

Dentro  desse  cenário,  entendo  que  foram  observados  os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias da lide, a
condição socieconômica das partes, o grau de culpa, a gravidade e intensidade
da ofensa imaterial.  Além disso, levou em consideração o caráter retributivo
com o fim de evitar a reincidência.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo-se todos os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
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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, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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