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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
“Ação  de  danos  morais  e  materiais” –
Aquisição  de  modem  de  internet –  Não
funcionamento –  Procedência dos pedidos
–  Irresignação  – Não  comprovação  de
prestação de serviço regular e contínuo  –
Pedido de cancelamento   –  Má prestação
do  serviço  configurado –  Dano  moral
caracterizado  –  Insurgência  quanto  ao
valor  arbitrado  em  primeiro  grau  –
Indenização  que  se  mostra  adequada  ao
caso concreto – Princípio da razoabilidade
e  proporcionalidade  –  Juros  de  mora  de
1%,  a contar da citação  –  Manutenção da
decisão  –  Desprovimento.

–  Devidamente  comprovada  a  falha  na
prestação de serviço, eis que, era dever do
réu prestar serviço contínuo e regular, resta
configurada a conduta ilícita praticada.

-  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.
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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,  negar  provimento  ao  recurso  apelatório,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da súmula de julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
VIVO S/A (fls. 180/194), contra sentença (fls. 176/177) prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Patos, que, nos autos da “ação de danos morais
e  materiais”,  julgou  procedentes os  pedidos  formulados  pelo  autor,
condenando a  empresa  ré  a  restituir  a  quantia  paga  pelo  uso  mensal  do
produto até o efetivo cancelamento do serviço, cujo valor deve ser apurado
por meio de liquidação de sentença, atualizados com correção monetária a
partir da data do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, a promovida a pagar o
valor de R$ 3.0000,00 (três mil reais) pelos danos morais causados ao autor
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária
pelo INPC a partir da publicação da decisão.

Na sentença proferida,  a magistrada de 1º
grau entendeu que houve vício de qualidade no produto adquirido, eis que o
aparelho não permitia o acesso a “internet”.

Irresignada,  a promovida  se insurge contra
esta decisão (fls. 180/194), alegando, em síntese, que não houve solicitação
de rescisão contratual, e que das vezes que o autor entrou em contato com a
ré foi para atualizar o endereço para envio de faturas.

Pontuou que “as cobranças deveram-se ao
efetivo uso do serviço”. Arrematou que “ainda que a situação tenha certa dose
de amargura, a compensação do dano moral não tem como objetivo amparar
sensibilidades  afloradas  ou  susceptibilidades  exageradas,  elidindo  a
qualificação de simples inadimplemento contratual ou transtorno casual”.

Ao final,  pugnou pela reforma da decisão,
para  que  seja  julgado  improcedente  os  pedidos  do  autor,  e  em  caso  de
manutenção  da  decisão,  que  seja  reduzido  a  indenização  arbitrada,  bem
como  que  os  juros  de  mora  sejam  contados  a  partir  do  arbitramento  da
condenação.

Contrarrazões  ao  recurso  às  fls.  200/202,
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pela manutenção da sentença.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  de  fl.  208,  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. 

De  fato,  examinando  a  matéria,
compreende-se que inexiste prova nos autos de que  o apelado utilizou dos
serviços, de modo que incumbia a empresa contratante o desvencilhamento
de tal ônus.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a
relação jurídica estabelecida entre as partes é classificada como relação de
consumo, de modo que a questão resolve-se à luz da Lei 8.078/90, sendo
objetiva  a  responsabilidade  da Ré,  nos  estritos  termos  do  art.  14,  do
mencionado diploma legal,  que disciplina a responsabilidade do fornecedor
pelo fato do serviço 

Colhe-se  do  acervo  probatório,  mormente
do depoimento da testemunha (fl. 105), que o autor adquiriu dois modens, e
que quinze dias após a compra, um dos produtos ficou sem funcionar. Nesse
ponto, impende transcrever trechos do referido depoimento:

“que a empresa autora adquiriu dois modem da empresa
Vivo e um deles apresentou problemas após a aquisição;
que aproximadamente um mês após a aquisição, um dos
modem apresentou  problemas;  que  o  representante  da
empresa  ligava  com  frequência  para  a  Vivo  com  o
propósito de solucionar o problema; que o problema do
modem não  foi  solucionado;  que  o  defeito  do  modem
causou aborrecimentos à empresa; (...)”

Somado  à  prova  testemunhal,  o  autor
apresentou dois números de protocolos de atendimento (nº 2011827713184 e
2011778799459-9/05) solicitando o cancelamento dos serviços, sem qualquer
solução efetiva.

Aliás, nesse ponto, imperioso destacar que
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a apelante/promovida se limitou a afirmar que o autor entrou em contato com
a empresa de telefonia apenas para atualizar o endereço de envio de faturas,
não rebatando os protocolos  fornecidos pelo  apelado/autor  na  inicial,  nem
mesmo comprovou que o autor utilizou dos seus serviços.

Assim,  ausente  qualquer  prova  da
prestação do serviço nos moldes contratados, é clarividente a  má prestação
do serviço da  apelante, que não cumpriu satisfatoriamente a sua obrigação,
interferindo negativamente no estado psicológico do autor, circunstância que
considero bastante para produzir abalo moral.

Sobre  a  matéria,  colaciono  os  seguintes
julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  TV  POR
ASSINATURA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR.
JUROS  DE  MORA.  RELAÇÃO  CONTRATUAL.
TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO.  1.  Admite  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
excepcionalmente,  em  recurso  especial,  reexaminar  o
valor  fixado a  título de indenização por  danos morais,
quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que
o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo
às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Em tratando de responsabilidade contratual, os juros
de mora incidem a partir  da  citação válida.  3.  Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no
AREsp  766.950/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
05/11/2015, DJe 12/11/2015)” .

No mesmo sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  MÁ  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  EQUIPAMENTO  COM  VÍCIO.
CONTINUIDADE  DA  COBRANÇA  DO  SERVIÇO.
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL IGNORADO.
DANOS  MORAIS  CARACTERIZADO.  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO.  JUROS  DE  MORA  EM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  RELAÇÃO
CONTRATUAL.  INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA.   DESPROVIMENTO  DO
PRIMEIRO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SEGUNDA
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APELAÇÃO. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00126606320118152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-
03-2015)”. 

Destaca-se  que  cabia  à  apelante
demonstrar  de forma cabal  que o consumidor  estava acessando de forma
contínua e regular o serviço de internet, o que não ocorreu no caso em tela. 

Nesse  jaez,  as  consequências  danosas
resultantes de ter sido cobrado por um serviço não prestado, dão suporte à
reparação do dano moral em favor do autor. 

Desse modo, tenho por configurado o dano
moral, suscetível de compensação através do pagamento de indenização. 

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).

Logo,  examinando-se as  circunstâncias,  a
situação do lesado, a condição da agente (empresas de notórias capacidade
econômica), a gravidade do dano, o princípio da razoabilidade, entendo que o
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valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de reparação de danos
morais deve ser mantido. 

Por  outro  lado,  em  relação  aos juros
moratórios,  ficou  consignado,  na  decisão  de  primeiro  grau,  conforme  já
mencionado, que o valor da condenação por danos morais seria corrigido e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação . Ocorre que a
apelante/promovida pede  que  o  marco  inicial  da  incidência  dos  juros
moratórios seja a partir do arbitramento do valor do dano. 

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ, a
qual me filio, consolidou-se no sentido de que, nos casos de responsabilidade
contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL.  RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.
JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  DECISÃO
MANTIDA.  AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  A
jurisprudência desta Corte  é  pacífica ao afirmar que,
em  se  tratando  de  indenização  por  danos  morais
decorrente  de  responsabilidade  contratual,  o  termo
inicial  dos  juros  de  mora  é  a  data  da  citação.
Precedentes.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (AgRg no REsp 1473815/DF, Rel. Ministro
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
21/10/2014, DJe 13/11/2014)” .

Por derradeiro, observa-se que os pedidos
autorais foram acolhidos, razão pela qual as custas processuais e honorários
advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente,  na forma fixada na
sentença.

Ante o exposto,  NEGO  PROVIMENTO AO
APELO, mantendo inalterados todos os termos da sentença proferida.

É como voto.

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 Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado 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.

6



Apelação Cível nº 0004480-36.2012.815.0251

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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