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APELAÇÃO  CÍVEL.  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  PESSOA  JURÍDICA
CONSUMIDORA.  INTERRUPÇÃO  DA
PRESTAÇÃO DO  SERVIÇO DE TELEFONIA.
PREJUÍZO NAS VENDAS EM DECORRÊNCIA
DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE CARTÃO
DE CRÉDITO. EMPRESA DEMANDANTE QUE
TROUXE AOS AUTOS PROVA SUFICIENTE À
COMPROVAÇÃO  DOS  DANOS  MATERIAIS.
ALEGAÇÃO  DE QUE A CONDUTA DANOSA
OCASIONOU  UM  DEFEITO  NA  MÁQUINA
IMPRESSORA  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  INDICIÁRIOS  QUANTO  AO
NEXO CAUSAL ENTRE A INTERRUPÇÃO DO
SERVIÇO DE TELEFONIA E A QUEBRA DO
MAQUINÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EFETIVAÇÃO  DE  UM  JUÍZO  DE  CERTEZA
ACERCA  DA  VERACIDADE  DAS
AFIRMAÇÕES  INICIAIS,  AINDA  QUE
VERIFICADA  A  REVELIA.  PRECEDENTES
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
LUCROS  CESSANTES  EXCLUSIVOS  DO
PERÍODO  DE  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO,  A  SEREM  APURADOS  EM
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS
DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA (ART.
405  DO  CÓDIGO  CIVIL). CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO
(SÚMULA N°  43  DO  STJ).  DANOS  MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AO NOME,
À  BOA  FAMA  OU  À  REPUTAÇÃO  DA
EMPRESA  PROMOVENTE.  PROVIMENTO
PARCIAL.
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- Em se tratando de danos materiais, a vítima deve
comprovar  de  forma  idônea  os  elementos  de
responsabilidade, em especial os prejuízos, seja sob o
título de danos emergentes ou lucros cessantes, que
efetivamente sofreu. Em sede de reparação material
de  atos  ilícitos,  não  há  que  se  falar  em  danos
hipotéticos  ou  presumidos,  devendo  existir  acervo
probatório suficiente a demonstrar, no caso de lucros
cessantes por paralisação de atividade profissional, o
período  de  impedimento  laboral  e  a  renda  mensal
média e aproximada do prejudicado.

- Deparando-se com documentos técnicos –  um dos
quais, apesar de particular, emitido por profissional de
contabilidade –, há de ser considerada a existência de
prova suficiente a demonstrar que efetivamente houve
lucros  cessantes  pela  interrupção  da  prestação  dos
serviços fornecidos pela promovida, a qual, frise-se,
perdurou  por  cerca  de  15  (quinze)  dias.  A
demandante, porém, não logrou êxito de sequer trazer
elementos indiciários do nexo de causalidade entre a
paralisação  da  linha  telefônica  e  o  defeito  na
impressora fiscal.

-  Em  virtude  do  caráter  contratual  da  falha  na
prestação  de  serviços,  bem  como  considerando  a
natureza  de  danos  materiais,  os  juros  de  mora  são
devidos  desde  a  citação,  por  se  tratar  de  obrigação
ilíquida, no patamar de 1% ao mês, conforme norma
extraída  dos  arts.  405  e  406  do  Código  Civil.  A
correção monetária, pelo INPC, por sua vez, incide a
partir do efetivo prejuízo, consoante determina o teor
da Súmula n° 43 do Superior Tribunal de Justiça.

-  Uma  vez  ausente  a  demonstração  de  ofensa  ao
nome, à boa fama ou à reputação da pessoa jurídica
promovente,  revela-se  improcedente  o  pleito
indenizatório a o título de danos morais.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Ótica Macambira
LTDA contra sentença (fls. 30/32) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina Grande que,  nos  autos  da  “Ação de  Indenização de
Danos Morais e Materiais” ajuizada em face da  Oi TNL PCS S/A,  julgou
improcedentes os pedidos autorais.
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Na peça de ingresso,  a sociedade limitada demandante relata
possuir contrato de linha de telefonia, por meio do nº (83) 8725-2477, sendo
utilizada  para  contatos  com  clientes  e  operação  do  sistema  de  cartão  de
crédito. Destaca que, no início de março de 2013, ocorreu um problema na
prestação de serviço, perdurando cerca de 15 (quinze) dias, enfatizando que,
logo  após  a  constatação  do  defeito,  entrou  em  contato  com  a  empresa
promovida, conforme prova o Protocolo nº 20131037791342.

Aduz que todo o comércio da região restou prejudicado, tendo
sido  veiculada,  inclusive,  uma  matéria  jornalística  sobre  a  ocorrência.
Assevera que o problema acarretou danos ao sistema que opera o cartão de
crédito, prejudicando a impressora fiscal, cuja bateria quebrou em virtude do
tempo de paralisação. Enaltece ter ficado a primeira quinzena de março sem
efetivar transações ante a interrupção da prestação de serviço, bem como mais
30 (trinta) dias, em virtude do defeito na impressora fiscal. Ao final, pleiteia a
condenação da promovida em danos morais e materiais, sendo estes apurados
em sede de liquidação de sentença.

Apesar  de  devidamente  citada,  a  empresa  promovida  não
apresentou contestação (fls. 26), tendo a parte autora pleiteado a decretação de
sua revelia e o julgamento na conformidade do estado do processo (fls. 29).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 30/32), com
fundamento na ausência de prova quanto ao dano material, destacando que a
sociedade  “não  logrou  êxito  em  individualizar  e  comprovar  as  quantias
materiais”, bem como na inexistência de prejuízo moral.

Inconformada,  a  empresa  promovente  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  35/44),  alegando  a  existência  de  prova  quanto  aos  danos
materiais  (lucros  cessantes),  destacando  a  juntada  de  documentos  que
demonstram a titularidade da linha telefônica, má prestação do serviço com a
matéria jornalística acostada e o documento contábil informando o prejuízo
financeiro suportado pela ausência de vendas por cartão de crédito. Assevera a
existência  de  danos  morais  presumidos  em  razão  do  defeito  no  serviço
prestado. Por fim, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 50).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que a decisão impugnada fora
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão
pela qual o juízo de admissibilidade do apelo há de ser feito de acordo com as
normas de direito processual civil então vigentes.

Como relatado, a presente demanda gira em torno da seguinte
situação fática:
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No  mês  de  março  de  2013,  houve  um  problema  na  linha
telefônica utilizada pela empresa promovente e cujo serviço é prestado pela
sociedade anônima demandada. Tal ocorrência atingiu diversos comerciantes
da Cidade de Campina Grande, sendo o fato objeto de reportagem jornalística,
conforme se observa no vídeo juntado às fls. 16, cuja notícia possui o seguinte
título: “Comerciantes de rua do Centro de Campina Grande estão sem sinal
de telefone fixo há dias”.

A má prestação do serviço de telefonia destacado na inicial é,
pois,  fato  público  e  notório,  retratado  em  matéria  de  televisão.  No  caso
específico  dos  autos,  a  empresa  demandante  ainda  ressaltou  que,  em
decorrência da conduta lesiva da promovida e do longo tempo de ausência de
prestação do serviço, a máquina impressora fiscal – que permanece interligada
ao sistema de telefone – apresentou defeito.

Dessa forma, a sociedade autora afirma que passou a primeira
quinzena  de  março  de  2013  prejudicada  pela  interrupção  do  serviço  de
telefonia, bem como ainda restou prolongado seu prejuízo por mais 30 (trinta)
dias, em virtude da espera pelo conserto da impressora fiscal.

Em  face  dessa  situação,  a  parte  demandante  formulou  os
pedidos de condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de
danos materiais, correspondentes aos lucros cessantes do período indicado, e
danos morais.

A  empresa  prestadora  de  serviços,  apesar  de  devidamente
citada, não apresentou contestação.

Pois bem, delineados os aspectos fáticos e jurídicos relevantes
ao deslinde do feito, passar-se-á à apreciação da questão de direito objeto do
apelo.

- Dos Danos Materiais

Como é cediço,  em se tratando de danos materiais,  a vítima
deve  comprovar  de  forma  idônea  os  elementos  de  responsabilidade,  em
especial  os  prejuízos,  seja  sob  o  título  de  danos  emergentes  ou  lucros
cessantes, que efetivamente sofreu.

Em sede de reparação material de atos ilícitos, não há que se
falar em danos hipotéticos ou presumidos, devendo existir acervo probatório
suficiente  a  demonstrar,  no  caso  de  lucros  cessantes  por  paralisação  de
atividade profissional,  o período de impedimento laboral e  a renda mensal
média e aproximada do prejudicado.

Assim sendo,  para  a  comprovação  de  danos  materiais,  há  a
necessidade de prova idônea a possibilitar a realização de um juízo cognitivo
de  certeza  acerca  da  exata  extensão  e  efetiva  ocorrência  dos  prejuízos
alegados.

Na hipótese dos autos,  a  despeito do entendimento esposado

Apelação Cível nº 0021373-12.2013.815.0011.        4



pelo Juízo  a quo,  verifica-se que efetivamente houve prova suficiente, pela
empresa autora, quanto aos lucros cessantes sofridos em decorrência da má
prestação  de  serviços  de  responsabilidade  da  sociedade  de  telefonia
demandada.  Para  tanto,  basta  observar  a  devida  demonstração  da  conduta
lesiva relatada na inicial, a declaração do Contador da promovente atestando a
baixa considerável do faturamento do mês de março (fls. 17/18), bem como o
atestado emitido pela Secretaria Executiva da Receita do Estado da Paraíba,
informando  a  solicitação  de  inicialização  da  Escrituração  Contábil  Fiscal
(ECF) em meados de abril de 2013 (fls. 19/20).

Ora, deparando-se com documentos técnicos – um dos quais,
apesar de particular,  emitido por  profissional  de contabilidade –,  há de ser
considerada a existência de prova suficiente a demonstrar que efetivamente
houve lucros cessantes pela interrupção da prestação dos serviços fornecidos
pela promovida, a qual, frise-se, perdurou por cerca de 15 (quinze) dias.

Há de se destacar, porém, que a demandante não logrou êxito de
sequer trazer elementos indiciários do nexo de causalidade entre a paralisação
da linha telefônica e o defeito na impressora fiscal. Ao contrário do que ocorre
com os sistemas de cartão de crédito, cuja operabilidade pode ser realizada por
meio de linha telefônica, não é fato público e notório, muito menos ordinário
no curso da relação de causalidade, que a mera circunstância de interrupção do
serviço em tela  tenha induzido ao não funcionamento de uma determinada
máquina  impressora  e  a  bateria  desta,  em virtude  dessa  paralisação,  tenha
apresentado defeito.

Assim sendo, caberia à autora trazer alguma prova, ao menos
indiciária,  ou  mesmo  postular  a  produção  probatória  em  juízo,  para  a
demonstração de que o defeito da impressora, realmente, decorreu da falha de
serviço apontada, não se podendo presumir uma relação de causalidade que
foge à linha ordinária de acontecimentos dentro do relato danoso afirmado na
inicial.

Ressalte-se  que  a  mera  constatação  da  revelia  não  induz  à
produção  dos  efeitos  de  uma  pretensa  veracidade  absoluta  dos  fatos
articulados. Estes devem ser tidos como de relativa verossimilhança, devendo
existir um mínimo de substrato probatório que corrobora a relatividade de sua
verdade.

Quanto à necessidade de prova nos autos capaz de convencer o
juiz acerca da veracidade das alegações iniciais, ainda que verificada a revelia,
a jurisprudência pátria tem posicionamento pacífico, consoante se depreende
do julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL.
REVELIA.EFEITOS.  RECONVENÇÃO.  DIREITO
AUTORAL.  DANO.  COMPROVAÇÃO.
REEXAMEDE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Esta  Corte  possui  entendimento  de  que,  na
revelia,  a  presunção  de  veracidade  é  relativa,  de
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forma que a sua ocorrência conduz à procedência
do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado
se convencer da existência dos fatos alegados e não
contestados.  Entendimento  que  se  aplica  à
reconvenção. Precedentes.
2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário
à  conclusão  do  tribunal  de  origem,  que  entendeu
pela inexistência de dano, mister se faz a revisão do
conjunto  fático-probatório  dos  autos,  o  que,  nos
termos da Súmula nº 7/STJ, é inviável nesta instância
especial. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 439931 SP 2002/0065678-4,
Relator:  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  Data  de  Julgamento:  20/11/2012,  T3  -
TERCEIRA TURMA). (grifo nosso).

Logo,  em relação  aos  danos  materiais,  mais  especificamente
quanto  aos  lucros  cessantes,  entendo  existir  provas  suficientes  de  sua
ocorrência em razão do ato ilícito de responsabilidade da promovida, porém,
não se podendo imputar o período indicado de paralisação atribuído a um dano
cuja relação de causalidade não se releva ordinária da conduta imputada. Os
lucros  cessantes  devidamente  provados  se  referem  tão  somente  ao  lapso
temporal de 15 (quinze) dias relativos à interrupção do serviço de telefonia
que ocasionou a perda de vendas do sistema de cartão de crédito.

Frise-se, por fim, a plena possibilidade do pleito genérico de
condenação em lucros cessantes, tendo em vista a faculdade de que seu valor
devidamente  delimitado  seja  realizado  por  meio  de  uma  liquidação  por
arbitramento. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REPARAÇÃO  DE  DANOS  MATERIAIS,  LUCROS
CESSANTES  E  DADOS  MORAIS.  CUMULAÇÃO
DE  PEDIDOS.  VIABILIDADE.  RESOLUÇÃO  DE
CONTRATO  POR  INADIMPLEMENTO.  EMENDA
DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE
VALOR  CERTO  REALIZADA  COM  BASE  NO
CONTEÚDO  ECONÔMICO  DA  DEMANDA
AFERIDO  PELO  PEDIDO  DETERMINADO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  EMERGENTES.
QUANTITATIVO  DA  REPARAÇÃO  DOS  DANOS
MORAIS  SUJEITO  AO  PRUDENTE  ARBÍTRIO
JUDICIAL.  MONTANTE  DOS  LUCROS
CESSANTES  DEPENDENTE DE APURAÇÃO EM
FASE  ULTERIOR  DE  LIQUIDAÇÃO  DE
SENTENÇA.  PEDIDO  GENÉRICO  QUANTO  A
ESSES  TÓPICOS.  VIABILIDADE.
DESNECESSIDADE  DE  EMENDA  DA  INICIAL.
Admitindo a lei processual civil a dedução de pedido
genérico  no  tocante  à  pretensão  indenizatória  por
lucros  cessantes  e  danos  morais,  não  se  pode
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compelir a parte demandante a quantificá-los, e, via
de  conseqüência,  emendar  a  inicial.  Montante  dos
lucros cessantes  cuja aferição fica na dependência
de apuração em ulterior liquidação de sentença por
arbitramento, acaso julgada procedente a demanda.
Valor  atribuído  à  causa  que  corresponde  ao
montante  pedido  a  título  de  reparação  de  danos
emergentes. Viabilidade. Impossibilidade de estimar
previamente os demais danos alegados.  RECURSO
PROVIDO”.
(TJ-RS  -  AI:  70054417605  RS,  Relator:  Miguel
Ângelo  da  Silva,  Data  de  Julgamento:  28/08/2013,
Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 30/08/2013).

“DIREITO  CIVIL,  CONSUMIDOR  E  PROCESSO
CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL.  ATRASO  NA ENTREGA.
CULPA  DA  CONSTRUTORA.  MORA
CONFIGURADA.  LUCROS  CESSANTES.
DEVIDOS.  VALOR.  LIQUIDAÇÃO  POR
ARBITRAMENTO.  TERMO  FINAL.  ENTREGA
EFEITVA  DAS  CHAVES.  CONGELAMENTO
SALDO  DEVEDOR.  IMPOSSIBILIDADE.
ATUALIZAÇÃO  DO  SALDO  DEVEDOR.
POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA.
HONORÁRIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  1.
O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à
construtora,  confere  ao  promitente-comprador  o
direito  à indenização  por  lucros  cessantes
decorrentes  da não fruição do bem no período da
mora da promitente-vendedora. 2. Quanto ao valor
dos  lucros  cessantes  durante  o  período  de  mora,
havendo  discordância  acerca  da  prova  unilateral
produzida, imprescindível a liquidação da sentença
por arbitramento, para que seja apurado o montante
com base na média de preço do aluguel do bem à
época. 3. O termo final dos lucros cessantes deve ser
a  data  da  efetiva  entrega  das  chaves  ou  de  sua
inequívoca disponibilização, e não da expedição da
carta de habite-se, pois somente com aquela é que o
consumidor passa a efetivamente usufruir do bem. 4.
Aatualização  do  saldo  devedor  deve  ocorrer
independente de atraso na entrega do imóvel, pois os
valores  acrescidos  destinam-se  à  recomposição  da
desvalorização da moeda no respectivo período, não
se  tratando de  ganho pecuniário.  5.Nos termos do
parágrafo único do artigo 21, caput, do Código de
Processo  Civil,  'Se  cada  litigante  for  em  parte
vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre
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eles os honorários e as despesas' 6. Recurso da ré
conhecido  e  desprovido.  Recurso  da  autora
parcialmente provido”.
(TJ-DF  -  APC:  20130110602996,  Relator:
SANDOVAL  OLIVEIRA,  Data  de  Julgamento:
02/09/2015,  5ª  Turma  Cível,  Data  de  Publicação:
Publicado no DJE : 22/09/2015 . Pág.: 224).

Pelo  exposto,  entendo que  merece  reforma a  sentença,  neste
ponto, para se reconhecer a procedência em parte do pedido autoral relativo à
indenização por danos materiais, devendo-se consignar que os lucros cessantes
a  serem  apurados  em  liquidação  por  arbitramento  dever-se-ão  referir  tão
somente  ao  período  de  15  (quinze)  dias  de  paralisação  exclusivo  pela
interrupção da prestação do serviço de telefonia. 

Em  virtude  do  caráter  contratual  da  falha  na  prestação  de
serviços, bem como considerando a natureza de danos materiais, os juros de
mora  são  devidos  desde  a  citação,  por  se  tratar  de  obrigação  ilíquida,  no
patamar  de  1% ao mês,  conforme norma extraída  dos  arts.  405  e  406 do
Código Civil. A correção monetária, pelo INPC, por sua vez, incide a partir do
efetivo prejuízo,  consoante determina o teor  da Súmula n°  43 do Superior
Tribunal de Justiça.

- Dos Danos Morais

No que se refere aos danos morais, é de conhecimento geral que
tais prejuízos decorrem de uma ofensa a um direito da personalidade, de tal
forma que macule a esfera moral de determinada pessoa.

É cediço, igualmente, que uma pessoa jurídica, ente dotado de
personalidade própria, pode sofrer danos de ordem moral, considerando-se a
ideia  de  honra  objetiva  de  que  é  dotada,  sendo  um  atributo  de  suma
importância, especialmente para aquelas que exercem suas atividades sociais
no mercado econômico. A propósito, inclusive, existe o Enunciado n° 227 da
Súmula  de  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  reconhecendo
expressamente que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Pois bem, a despeito do reconhecimento quanto à possibilidade
de a pessoa jurídica sofrer dano moral, há de restar devidamente delineado o
prejuízo  à  honra  objetiva,  no  caso  em  análise,  da  sociedade  empresária
demandante,  não havendo que se cogitar em danos hipotéticos,  ainda mais
diante do dever de bem observar as peculiaridades de um ente coletivo no
momento de aquilatar a violação aos direitos da personalidade, previsto no art.
52 do Código Civil.

Na  situação  em  destaque,  entendo  acertada  a  conclusão  da
magistrada sentenciante ao não vislumbrar danos de ordem moral decorrente
da falha na prestação do serviço verificada. Isso porque o lapso interruptivo –
considerando-se as peculiaridades da própria empresa vítima do evento, bem
como o alcance a mais de um comerciante da região e, ainda, a veiculação do
problema pela emissora de televisão atribuindo a culpa danosa à sociedade
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promovida – não chegou a malferir a honra objetiva da sociedade autora, de
forma que não se ultrapassou o mero aborrecimento.

No mesmo sentido, destacando-se a ausência de prova quanto à
mácula à honra objetiva, não se visualizando ofensa ao nome, à boa fama ou à
reputação  da  pessoa  jurídica  promovente,  confiram-se  os  julgados  dos
Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO.  CESSÃO  DE  DIREITOS.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO
NA  ENTREGA  DO  IMÓVEL.  DANO  MORAL.
PESSOA  JURÍDICA.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À
HONRA  OBJETIVA.  ALTERAÇÃO  DA VERDADE
DOS FATOS PELA RÉ. REVERSÃO DA MULTA.
1. Atraso na entrega de unidade futura prometida a
venda.  Dano moral não caracterizado. Ausência de
comprovação quanto à ofensa ao nome, boa fama
ou reputação da autora.
2. Os elementos do processo evidenciam que a planta
apresentada  pela  ré  em  nada  correspondente  à
unidade  entregue  à  autora.  Claro  está  que  a  ré
alterou a verdade dos fatos, ensejando a reversão da
condenação imposta pela sentença, para aplicar-lhe
a pena de litigância de má-fé (art. 17, II, e art. 18,
caput, CPC).
3. Recurso parcialmente provido apenas para afastar
a  penalidade  por  litigância  de  má-fé  imposta  à
autora e aplicar a pena à ré”.
(TJ-SP - APL: 40040863520138260019 SP 4004086-
35.2013.8.26.0019,  Relator:  Carlos  Alberto  Garbi,
Data  de  Julgamento:  11/08/2015,  10ª  Câmara  de
Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  12/08/2015).
(grifo nosso).

“EMENTA:  CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO.  NEGATIVA DE  LIBERAÇÃO
DE  CRÉDITO  DE
CONSÓRCIO.TRANSPORTADORA.  ALEGADA
INADIMPLÊNCIA  EM  OUTRO  GRUPO  DE
CONSÓRCIO.  CONDUTA  ABUSIVA.  OFENSA  À
BOA-FÉ  OBJETIVA.  LUCROS
CESSANTES.CONFIGURADO.  VALOR.  PROVA
IDÔNEA.DANO  MORAL.  PESSOA  JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA
EMPRESA.  ASTREINTES.  CABIMENTO.
VALOR.RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 12583836 PR 1258383-6 (Acórdão),
Relator:  Vitor  Roberto  Silva,  Data  de  Julgamento:
11/02/2015,  18ª  Câmara Cível,  Data de Publicação:
DJ: 1517 03/03/2015).
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Assim sendo, uma vez ausente a  demonstração de ofensa ao
nome, à boa fama ou à reputação da pessoa jurídica promovente, revela-se
improcedente o pleito indenizatório a o título de danos morais.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO  APELO,  reformando  a  sentença  para  julgar  procedente  em  parte  os
pedidos autorais, condenando a empresa promovida ao pagamento de lucros
cessantes a serem apurados em liquidação por arbitramento, os quais dever-se-
ão referir tão somente ao período de 15 (quinze) dias de paralisação exclusivo
pela interrupção da prestação do serviço de telefonia, incidindo juros de mora
de 1% ao mês,  desde a citação válida,  bem como correção monetária pelo
INPC, desde a data do efetivo prejuízo.

Em  razão  da  modificação  do  julgado,  considerando  a
reciprocidade na sucumbência,  condeno ambas as  partes a  arcarem com as
custas e os honorários advocatícios fixados na decisão recorrida, na proporção
de 50% (cinquenta por cento), observando-se a compensação estabelecida pelo
art. 21 do Código de Processo Civil de 1973.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  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, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado – Relator
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