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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
REJEIÇÃO. 

– No  caso,  considerando  que  o  conjunto
probatório demonstrou que o fio que causou a queda
do  Demandante,  que  trafegava  de  motocicleta,
pertence à permissionária de telefonia Demandada,
a rejeição da preliminar se impõe. 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.  QUEDA DE  CABO
DE TELEFONIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS  MORAIS.  OCORRÊNCIA.  VALOR
MANTIDO. DESPROVIMENTO AOS RECURSOS.

– O  fato  descrito  na  exordial  tem  relevância
jurídica tratando-se de omissão específica. Caso em
que a requerida tinha o dever e a possibilidade de
evitar o resultado danoso, pois foi alertada sobre a
existência de cabo caído em via pública mas nada
fez para consertá-lo. 

– Assim,  é  de  ser  mantida  a  Sentença  de
procedência dos pedidos, pois o Autor comprovou os
danos morais sofridos em razão das lesões que lhe
foram acometidas. 
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– Quantum  indenizatório  mantido  em  R$
10.000,00 (dez mil reais), dadas as circunstâncias do
caso concreto. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  e,  DESPROVER O
RECURSO APELATÓRIO E ADESIVO, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl. 234.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela Telefônica  Brasil

S/A contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de

Campina Grande, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos

Morais  proposta por Rogério Cabral de Farias e Recurso Adesivo interposto

por este em face da Telefônica Brasil S/A.

Em  suas  razões  recursais,  a  Promovida  suscita

preliminarmente  a  ilegitimidade  passiva.  No  mérito,  alega  a  ausência  de

comprovação do nexo causal, em consequência, a inexistência de dano moral

passível  de indenização.  Alternativamente,  requereu a redução do montante

fixado.

No Recurso Adesivo, a parte Autora,  requer a majoração do

valor arbitrado pelo magistrado singular.

Contrarrazões ofertadas às fls. 177/179.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria não ofertou parecer de

mérito (fls.227/229).

É o relatório.

VOTO
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O cerne da questão posta em juízo está em verificar se houve o

alegado dano moral quando da ocorrência do acidente sofrido pelo Autor,  o

qual, conduzindo sua motocicleta, foi atingido por um fio que estava caído na

pista. 

Da Sentença que julgou Procedente a demanda, condenando a

empresa Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de

danos morais, Apela o Promovido e Recorre Adesivamente o Promovente, o

que julgo conjuntamente.

De  pronto,  no  que  se  refere  a  preliminar  de  ilegitimidade

passiva suscitada pelo Apelante entendo pela sua rejeição,  pois  o  conjunto

probatório demonstrou que o fio que causou a queda do Demandante pertence

à permissionária de telefonia Demandada. 

No caso, embora a ré negue se tratar de fio de telefonia, não é

o  que  as  provas  colacionadas  aos  autos  apontam,  uma  vez  que  restou

demonstrado que o equipamento encontrado sobre a via quando do momento

do acidente de fl. 23 é pertencente a “GVT”, a ora Apelante.

Corroborando a assertiva, a prova oral produzida nos autos não

deixa dúvidas de que o cabo caído em via pública era operado pela “GVT” e

que mesmo sendo alertada, nada fez para consertá-lo (fls.116/117).

Desta feita, restou comprovado nos autos que fio pertence à

Promovida, e se o  fio não fosse de telefonia, competia à ré trazer elementos

técnicos que comprovassem sua alegação, o que era de seu pleno alcance,

pois é que detém tais informações, o que deixou de fazer,  desatendendo o

comando previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, em não tendo a ré feito prova de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do Autor para elidir a responsabilidade que

lhe compete de modo objetivo, não há como ser afastado o dever de indenizar. 
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Em relação aos danos morais,  a ofensa à integridade física,

que é direito de personalidade, caracteriza dano moral. E, no caso, o motorista

foi atingido no pescoço e sofreu queda, que resultou em lesões e escoriações

pelo  corpo,  conforme  mostram  as  fotografias  de  fls.  25/26,  sendo  devida,

portanto, a respectiva compensação pelo abalo sofrido.

No mesmo sentido, cito precedente:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.  ACIDENTE
DE  TRÂNSITO.  QUEDA  DE  FIO  TELEFÔNICO  NA
PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA  MANTIDA.  Inaplicabilidade  do  CPC/2015.
Art. 14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão
proferida anteriormente a entrada da Lei 13.105/2015. A
concessionária  de  serviço  público  responde
objetivamente pelos danos causados. Art. 37, §6º, da CF
e art. 14 do CDC. Em tendo o acidente sido ocasionado
pelo  fio  de  telefonia  caído  na  pista,  é  devida  a
indenização pelos  danos materiais  e  morais,  tendo em
vista que a vítima sofreu lesões corporais. A indenização
por  danos  morais  têm  a  função  de  compensar  a  dor
injustamente  causada  à  vítima  e,  ainda,  servir  de
reprimenda ao agente para que não reincida no ato ilícito.
Quantum  adequadamente  fixado  na  origem.  Sentença
mantida.  APELO CONHECIDO EM PARTE E,  NESSA,
DESPROVIDO.  RECURSO  ADESIVO  DESPROVIDO.
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70060304631,  Décima
Segunda  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 30/06/2016) 

Quanto  ao  montante,  este  deve  guardar  perfeita

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem

assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa,

revelando-se ajustada ao princípio da equidade e à orientação segundo a qual

a eficácia  da contrapartida pecuniária  está na aptidão para proporcionar  tal

satisfação em justa medida. 

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito

praticado  contra  o  Autor,  o  potencial  econômico  da  ofensora  (reconhecida

instituição bancária), o caráter punitivo compensatório da indenização, entendo

que deve ser mantido em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor indenizatório por

danos morais. 
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No que se refere aos honorários advocatícios, levando-se em

conta que foram fixados na origem no percentual máximo de 20% sobre o valor

da condenação, não há que se falar em majoração.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar suscitada e

DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO  E  ADESIVO,  mantendo  a

Sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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Acerca do valor a ser atribuído para a compensação
do  dano sofrido,  a  lei,  jurisprudência  e  doutrina
imprimem  caráter  pedagógico,  a  fim  de  que  a
reparação  sirva  como  meio  de  reparar  o  prejuízo
sofrido  pela  parte  lesada,  como,  também  para
desestimular o causador do  dano a praticar novos
atos lesivos. Afastado, certamente, o enriquecimento
indevido e injustificado da postulante.

            Sabi
do  que,  em
se  tratando
de  danos
morais,
inexistem
meios
capazes  de
mensurar-se,
com
exatidão,  o
prejuízo
sofrido,  uma
vez  que
termos
numéricos
não  podem
exprimir  o
sofrimento
experimenta
do.  Neste
sentido  é
que o caráter
punitivo
imposto  ao
agente
assume
acepção
compensatór
ia.

            A
respeito,  cito
as  seguintes
lições
doutrinárias:

A  valoração
dos  danos
morais,  que
o  nosso
sistema
confia  ao
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magistrado,
reveste-se
de  especial
dificuldade,
e o prudente
arbítrio  do
julgador,  seu
equilíbrio  e
moderação,
têm  tido,
nessa
matéria,  o
mais  amplo
espaço  de
atuação.  Há,
no  entanto,
um  pequeno
número  de
critérios
objetivos
que
normalmente
são  levados
em conta.

Com poucas
variações,
podem  ser
considerado
s  aceites  os
seguintes
dados para a
avaliação  do
dano moral:
i)  o  grau  de
culpa  e  a
intensidade
do  dolo  do
ofensor  (a
dimensão da
culpa);  ii)  a
situação
econômica
do  ofensor;
iii)  a
natureza,  a
gravidade  e
a
repercussão
da ofensa (a
amplitude do
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dano);  iv)
as condições
pessoais  da
vítima
(posição
social,
política,
econômica);
e  v)  a
intensidade
de  seu
sofrimento. 2 

Tratando-se
de  dano
moral,  nas
hipóteses
em que a lei
não
estabelece
os  critérios
de
reparação,
impõe-se
obediência
ao  que
podemos
chamar  de
‘binômio  do
equilíbrio’,
de sorte que
a
compensaçã
o  pela
ofensa
irrogada  não
deve  ser
fonte  de
enriquecime
nto  para
quem
recebe,  nem
causa  da
ruína  para
quem  dá.
Mas também
não pode ser
tão
apequenada
que  não
sirva  de
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desestímulo
ao  ofensor,
ou  tão
insignificante
que  não
compense  e
satisfaça  o
ofendido,
nem  o
console  e
contribua
para  a
superação
do  agravo
recebido.

Na  fixação
do  quantum
a  título  de
compensaçã
o  por  dano
moral  o
julgador  não
pode  se
afastar  de
um  princípio
basilar:  a
vítima  da
ofensa  deve
ter  por
objetivo
único  a
busca  de
uma
compensaçã
o  para  um
sentimento
ruim e não o
de  obter
vantagem,
nem  de
receber  um
valor  que
jamais
conseguiria
com  a  força
do  seu
próprio
trabalho.3 
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           Desta
rte,  atento
aos
parâmetros
balizados por
esta  Corte,
bem como à
dupla  função
dessa
modalidade
indenizatória,
qual  seja:
trazer
compensaçã
o  à  vítima  e
inibição  aos
infratores,  e,
considerand
o  as
particularida
des do caso,
tenho  que  o
valor  fixado
em sentença
deve  ser
confirmado
em
R$7.000,0
0 (sete mil
reais).

           Outro
ssim,  a
queda
provocada
pelo cabo de
telefonia
gerou  danos
patrimoniais,
estes
consistentes
na  aquisição
de  remédios
cujas  notas
fiscais  estão
à  fl.  21,  no
valor  de
R$35,85  (fl.
07),  bem
como  no
necessário

11



 Apelação Cível nº 00038369-21.2014.815.0011

reparo  da
motocicleta
que,
conforme
menor
orçamento
(fl.  22),  foi
consertada
pelo  preço
de
R$427,00.
Logo,  é
devida
reparação do
valor total de
R$462,85
(quatrocento
s e sessenta
e dois reais e
oitenta  e
cinco
centavos).

           As
condenações
deverão  ser
atualizadas
conforme  os
índices  de
correção
monetária  e
percentuais
de  juros
definidos  em
sentença  e
de  acordo
com  os
termos
iniciais
também
fixados  em
sentença,
pois  a  parte
não  apelou
no  ponto,  o
que  vale
também para
os
honorários
advocatícios,
que  ficam
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mantidos  em
R$2.000,00.

           Isto
posto,  nego
proviment
o  à
apelação. 
 

Des.
Eduardo
Kraemer -
De  acordo
com  o(a)
Relator(a).

Des. Jorge
Alberto
Schreiner
Pestana
(PRESIDE
NTE) -  De
acordo  com
o(a)
Relator(a). 

DES.
JORGE
ALBERTO
SCHREINE
R
PESTANA -
Presidente  -
Apelação
Cível  nº
7006868357
2,  Comarca
de  Venâncio
Aires:
"NEGARAM
PROVIMENT
O  À
APELAÇÃO.
UNÂNIME." 
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Julgador(a)
de  1º  Grau:
JO
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