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ADVOGADA : Christianne Gomes da Rocha
APELADA : Brazmotors Ltda. 
ADVOGADO : João Alberto da Cunha Filho

CIVIL – Apelação Cível – Responsabilidade
Civil – Empresa de telefonia –  Indenização
– Pedido  de  cancelamento  de  linhas  –
Cobranças posteriores indevidas – Falha na
prestação  do  serviço  –  Dano moral
evidenciado  –   Reparação  pecuniária
cabível  à  pessoa  jurídica  –  Valor
indenizatório  –  Fixação  dentro  dos
parâmetros  legais  –  Razoabilidade
verificada  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento.

-  Se houve  cobrança por  linhas  telefônicas
que  deveriam  ter  sido  canceladas  após
requerimento  formalizado,  resta
demonstrada  a  ineficiência  da  empresa
operadora,  que  tratou  o  cliente  com
descaso,  constituindo  o  fato falha  do
serviço, passível de indenização.

-  A teor  do enunciado na Súmula 227 do
STJ,  "A pessoa jurídica pode sofrer  dano
moral."

-  Em observância ao princípio da proibição
da "reformatio in pejus", deve prevalecer o
valor indenizatório arbitrado na sentença.
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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 apelo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela
TIM Nordeste S/A (fls. 218/237) contra a sentença (fls. 144/146) de lavra do
MM. Juiz de Direito da  15ª Vara Cível  da Comarca da Capital,  que julgou
procedente,  em parte,  o pedido formulado pela apelada,  Brazmotors Ltda.,
em “ação de  obrigação de fazer c/c  repetição de indébito,  indenização de
danos morais com pedido de antecipação de tutela”.

Na sentença proferida,  o douto Magistrado
de  1º  grau  declarou  a  rescisão  do  contrato  entre  as  partes  a  partir  de
27/07/2010, bem como a inexistência de débitos em relação às faturas com
vencimento  a partir  de  outubro  de  2010,  sendo  devida,  apenas  de  forma
proporcional, a fatura com vencimento em 01/09/2010.

O Julgador ainda condenou a ré a pagar ao
autor indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
além de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze
por  cento)  sobre  o valor  da  condenação,  estes  conforme termo fixado na
sentença proferida nos embargos de declaração (fls. 215/216).

Nos arrazoados apresentados  em sede de
apelo, a TIM Nordeste S/A alega, em síntese, que não houve o cancelamento
de todas  as  linhas  em nome da apelada,  mas  a portabilidade da  maioria
delas, mantendo a recorrida, ainda, alguns acessos com a operadora.

Com isso, aduz  a apelante  que não houve
prática de conduta ilícita, sendo justo o seu direito de cobrança pelos serviços
prestados, cabendo ao consumidor adimplir com as obrigações.

Defende  a  operadora  de  telefonia  o
descabimento do pedido de indenização por danos morais, mormente quando
não comprovada qualquer ofensa à honra, à idoneidade, à intimidade, à vida
privada ou à imagem da parte demandante.

Repete  questão  referente  à  efetiva
prestação do serviço, com o dever da contraprestação da apelada, sob pena
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de enriquecimento ilícito.

Verbera  pelo  respeito  aos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade  no  montante  fixado  a  título  de  danos
morais, sustentando um “quantum” máximo de R$ 1.000,00 (um mil  reais),
caso seja mantido o entendimento de cabimento de indenização.

Prequestiona  toda  a  matéria  contida  no
apelo, para ao final, requerer o provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apelatório às fls.
262/264.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  encarta
parecer de fls. 271/275, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O

Conforme  se  depreende  dos  autos,  a
Brazmotors Ltda. requereu o cancelamento de serviços  de telefonia  com a
promovida,  Tim Nordeste S/A,  em 26 de julho de 2010, tendo se efetivado
portabilidade  (migração)  de suas linhas telefônicas  para outra operadora de
telefonia.

A Tim Nordeste S/A, nos seus arrazoados
apresentados  em  sede  de recurso  apelatório,  alegou  que  não  foram
canceladas  todas  as  linhas  telefônicas  contratadas  pela  apelada,  sendo
mantidas,  ainda, 05 (cinco) delas  com a operadora, razão pela qual restam
devidas as cobranças dos valores posteriores à data em que foi reconhecida a
rescisão contratual.

Todavia,  em  que  pesem  os  argumentos
mencionados  no  apelo,  ficou demonstrada,  no  caderno  processual,  a
realização de  pedido  de  cancelamento  dos  serviços  de  telefonia  em
26/07/2010, inexistindo  qualquer  ressalva  à manutenção de parte das linhas
telefônicas objeto do contrato entre as partes.

Com  efeito,  a  parte  autora  comprovou
devidamente  a existência de requerimento regular para o cancelamento do
serviço contratado com a promovida, ao passo que a promovida, por sua vez,
não demonstrou que mantinha ativa de forma devida as linhas telefônicas em
nome da autora.

3



Apelação Cível nº 0022480-43.2010.815.2001

Aliás, se manteve disponível as linhas para
a recorrida foi sem o consentimento desta, que já a cliente havia demonstrado
a sua decisão de cancelar os serviços.

A  rescisão  do  contrato  a  partir  de
27/07/2010 constituiu medida correta tomada pelo Magistrado sentenciante,
que bem pontuou: “A prova dos fatos milita em favor do autor, pelo menos em
parte.” (fls. 145-v.)

Forçoso  reconhecer  que  a  cobrança
realizada contra a apelada foi, de fato, indevida, haja vista que as faturas se
referiam a período posterior a julho de 2010, época em que a apelada já havia
solicitado o cancelamento dos serviços. 

O fato evidencia  a ineficiência da empresa
operadora,  que tratou  o  cliente  com descaso,  constituindo o fato falha  do
serviço, passível de indenização.

Sobre  a  matéria,  colhe-se  pontual
jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Indenização  por  danos  morais.
Direito  consumerista.  Linha  telefônica.  Pedido  de
cancelamento em virtude de roubo. Cobrança indevida.
Inscrição no SPC. Dívida inexistente. Exercício regular
de  direito.  Inocorrência.  Dano  moral.  Procedência.
Irresignação.  Valor  indenizatório.  Majoração.
Provimento do apelo. -  Após o pedido de cancelamento
da  linha  telefônica,  não  pode  a  concessionária  de
serviço telefônico mantê-la ativa e cobrar mensalidades
posteriores  a  solicitação, tampouco  lhe  é  permitida  a
inscrição  do  nome  do  consumidor  nos  órgãos  de
restrição ao crédito pela dívida cobrada indevidamente.
- Considerando a capacidade econômica das partes,  a
extensão do dano e o caráter inibitório da indenização, e
aplicados  tais  critérios  em  consonância  com  os
parâmetros já balizados pela Câmara, deve o quantum
arbitrado em primeiro grau ser majorado. 
TJPB - Acórdão do processo nº 20020060010713001 -
Órgão  (1ª  Câmara  Cível)  -  Relator  Manoel  Soares
Monteiro - j. em 17-07-2008 

E, ainda, de outros tribunais estaduais:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO  CUMULADA  COM
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INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PEDIDO  DE
CANCELAMENTO  DE  LINHA  NÃO  ATENDIDO.
COBRANÇA  INDEVIDA.  DANOS  MORAIS
CARACTERIZADOS.  VERBA  HONORÁRIA.
MANUTENÇÃO  DO  VALOR  ARBITRADO.  DERAM
PARCIAL  PROVIMENTO  AO  APELO.  UNÂNIME.
(Apelação  Cível  Nº  70061411385,  Décima  Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia
Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/10/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  DANO  MORAL  DEVIDO  Á
PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 227
DO  STJ  -  COBRANÇA  INDEVIDA  POR  LINHAS
TELEFÕNICAS  -  BLOQUEIO  -  INDENIZAÇÃO
DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.  A Súmula 227 do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
acerca de a pessoa jurídica ser passível de dano moral,
na esteira da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso
X, que não faz distinção entre pessoa física ou jurídica,
como  beneficiárias  do  direito  à  reparação  moral.
Comprovada a cobrança indevida por linhas telefônicas
canceladas, é justificada a indenização por dano moral
da  empresa  que  disponibilizou  linhas  aos  associados
que não funcionaram a contento. Recurso improvido.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0439.09.111061-9/001,
Relator(a):  Des.(a)  Hilda  Teixeira  da  Costa  ,  14ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2011, publicação
da súmula em 05/07/2011) 

EMENTA:  EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.
DECLARATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
VIA  CABO.  CANCELAMENTO.  COBRANÇA
INDEVIDA.  NEGATIVAÇÃO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.
O  desatendimento  de  pedido  do  consumidor  para
cancelamento  do  serviço  contratado,  bem  como  a
cobrança indevida e a inscrição do nome do Autor no
Serasa,  demonstra  a  ineficiência  dos  serviços  da
empresa requerida configurando a falha na prestação
de  serviço  e  o  descaso  e  desrespeito  para  com  o
consumidor,  ensejando  constrangimentos  que
ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.
Para a fixação do 'quantum' indenizatório, o Juiz deve
pautar-se por uma irrestrita observância ao binômio da
razoabilidade  /  proporcionalidade.  (TJMG  -  Apelação
Cível  1.0024.11.282264-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Ângela  de  Lourdes  Rodrigues  (JD  Convocada)  ,  10ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  14/10/2014,
publicação  da  súmula  em  24/10/2014)  (Destaques
inexistentes nas redações originais). 
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No que se refere ao dano moral, sem razão
a  apelante,  sendo  devida  tal  reparação,  posto  que  a  recorrente efetuou
cobrança por linhas telefônicas não utilizadas e sem mais qualquer respaldo
contratual, constituindo o fato falha do serviço, passível de indenização.

Caracterizada,  portanto,  a  falha  da  ré  na
prestação do serviço, é o caso de aplicação do art. 14 do Código de Defesa
do  Consumidor,  segundo  o  qual  os  fornecedores  respondem,
independentemente  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  a
consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados.

Ademais,  a teor  do enunciado na Súmula
227 do STJ, "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Portanto, extraído dos autos que a conduta
da apelante gera a obrigação de indenizar, necessário verificar se o “quantum”
indenizatório necessita ser reduzido. 

Cabe registrar, de plano, que para a fixação
da verba indenizatória, torna-se necessário considerar todos os pormenores
pertinentes ao caso. 

Os  critérios  utilizados  devem  estar  de
acordo  com a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  pertinente  à
matéria  sub  examine,  consoante  a  qual  incumbe  ao  magistrado  arbitrar,
observando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem como as  condições
financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte
de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender
aos fins a que se propõe.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:

“Como cediço, o valor da indenização por dano moral
sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça,
sendo certo que, na fixação da indenização a este título,
recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação,  proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao
nível  socioeconômico  dos  autores  e,  ainda,  ao  porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso.” 
(AgRg  no  Ag  705.190/RJ,  Rel.  Ministro   JORGE
SCARTEZZINI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
23.05.2006, DJ 26.06.2006 p. 154).
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Neste  diapasão,  considerando  a
capacidade  financeira  da  recorrente,  bem  como  em  consonância  com  o
caráter  punitivo  e  pedagógico  do  instituto,  entendo  que  a  quantia  de  R$
7.000,00  (sete mil  reais)  deve  prevalecer,  também  em  observância  ao
princípio da proibição da “reformatio in pejus”.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo a sentença inalterada.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira.

 
Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.

Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.
 
Primeira Sessão Especializada do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 2014. 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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