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APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA  COM  DANOS  MORAIS.
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO
GRAU.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVIDA.
CONTA  TELEFÔNICA.  PAGAMENTO  DA
FATURA.  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITOS.
SUSPENSÃO  DOS  SERVIÇOS.  FATO
INCONTROVERSO.  NEXO  CAUSAL  E  CULPA
EVIDENCIADOS.  DANO  MORAL  PURO.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA  DO  PREJUÍZO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  VALOR  RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  SEGUIMENTO
NEGADO.

- Os danos morais estão confirmados não só como
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forma  de  reparação  pela  desconsideração  com  o
consumidor,  consistente  na  suspensão  da  linha
telefônica,  apesar  do  pagamento  da  respectiva
fatura, mas também, e principalmente, pelo caráter
punitivo  e  pedagógico  integrante  deste  tipo  de
compensação.

-  Não  há  que  se  alterar  o  quantum indenizatório,
fixado  na  decisão  singular,  se  esse  restou
estabelecido  em  montante  condizente  a  condição
econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a
extensão do dano, a sua finalidade e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. 

-  O art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,
através de decisão monocrática, quando este estiver
em confronto  com Súmula  ou  com Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, em plena
consonância  com  o  princípio  constitucional  da
razoável  duração  do  processo,  à  luz  do  art.  5º,
LXXIII, da Constituição da República.

Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 135/149, interposta pela
Telemar  Norte  Leste  S/A, contra  a  sentença,  fls.  127/132,  proferida  pelo  Juiz  de
Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de
Obrigação  de  Fazer  cumulada  com  Danos  Morais proposta  pelo  Sindicato  dos
Empregados de Estabelecimento Bancários de Campina Grande, ratificando a tutela
antecipada outrora deferida, julgou procedente o pedido exordial, consignando os
seguintes termos:
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(….)  condenar  o  suplicado  (a)  a  indenizar  o  (a)
suplicante,  a  título  de  danos  morais,  mediante  o
pagamento  da  quantia  de  R$  5.000,00  (cinco  mil
reais),  devidamente corrigida  pelo  INPC,  a  contar
desta data, e acrescida de juros moratórios de 1% am,
estes contados a partir da citação inicial. 

Em suas razões, a recorrente suscita sumariamente a
inexistência de elenco probatório suficiente para demonstrar o suposto dano moral,
consoante  estabelecem  os  termos  do  art.  333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,
aduzindo ter havido, tão somente, mero dissabor, incapaz de produzir efeito na seara
jurídica. Em sequência, apontando a necessidade de observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade quanto ao arbitramento da verba indenizatória,
para  evitar  o  enriquecimento  ilícito,  requer  o  provimento  do  presente  recurso
apelatório, visando à reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões,  fls.  153/159,  rechaçando  os
argumentos apresentados no apelo, sob a alegação, em síntese, de ter-se comprovado
o dano moral  passível de indenização pela má-prestação de serviço, mantendo-se
incólume a decisão, sobremaneira no valor indenizatório arbitrado.

 A Procuradoria de Justiça, fls. 165/168, em parecer
da  lavra  da  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso.

  
É o RELATÓRIO.

DECIDO

No  que  tange  ao  mérito,  diante  do  contexto
probatório,  mostra-se  incontroverso  que  o  recorrido  teve  a  suspensão  do  serviço
telefônico  de  sua  linha,  apesar  de  quitada  na  data  correta  da  fatura,  segundo
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comprova incontestavelmente o contido na fl. 26.

Nesse norte, restou devidamente evidenciado o dano
motivado pela  recorrente,  uma vez que a  empresa agiu de forma imprudente ao
suspender em parte a linha telefônica do seu cliente, tendo este pago devidamente a
fatura pré-existente.

Nessa  ordem  de  ideias,  tem-se  que  os
constrangimentos  sofridos  pela  parte  ultrapassam  a  seara  de  mero  dissabor,
tornando-se inquestionável a ocorrência do dano moral e os transtornos causados na
vida do autor.

A respeito do tema, Cavalieri Filho assevera:

Por mais humilde que seja  uma pessoa,  ainda que
completamente  destituída  de  formação  cultural  e
bens  materiais,  por  mais  deplorável  que  seja  seu
estado  biopsicológico,  ainda  que  destituída  de
consciência, enquanto ser humano será detentora de
um  conjunto  de  bens  integrantes  de  sua
personalidade, mas precioso que o patrimônio, que
deve  ser  por  todos  respeitada. Os  bens  que
integram  a  personalidade  constituem  valores
distintos  dos  bens  patrimoniais,  cuja  agressão
resulta  no  que  se  convencionou  chamar  de  dano
moral. Essa constatação, por si  só,  evidencia que o
dano moral  não se confunde com o dano material;
tem existência própria e autônoma, de modo a exigir
tutela jurídica independente.
Os direitos a personalidade, entretanto, englobam
outros  aspectos  da  pessoa  humana que não estão
diretamente  vinculados  à  sua  dignidade.  Nessa
categoria  incluem-se  também  os  chamados  novos
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direito da personalidade: a imagem, o bom nome, a
reputação,  sentimentos,  relações  afetivas,
aspirações,  hábitos,  gostos,  convicções  políticas,
religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os
direitos da personalidade podem ser realizados em
diferentes dimensões e também podem ser violados
em diferentes níveis. Resulta daí que o dano moral,
em sentido  amplo,  envolve  esse  diversos  graus  de
violação  dos  direitos  da  personalidade,  abrange
todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas
dimensões  individual  e  social,  ainda  que  sua
dignidade  não  seja  arranhada.  (In.  Programa  de
Responsabilidade Civil, 7ª ed., rev. e amp. SP: Atlas,
2007, p. 77) - negritei.

Outrossim, é necessário verificar a existência do nexo
causal, entre o fato ilícito e o dano produzido, para que seja admitida a obrigação de
indenizar. O liame de causalidade se entrelaça na conduta culposa da Telemar Norte
Leste  S/A com o  dano  experimentado  pelo  apelado,  causado  por  conta  daquela,
quando da suspensão do serviço telefônico do seu cliente estando este com as faturas
devidamente pagas, sem antes tomar as devidas cautelas, para que o equívoco não
ocorresse,  tampouco  respeitar  o  número  originário  da  entidade,  cujo  mister
representa interesse público, voltado para as práticas desportivas.

E, como toda lesão exige reparação, visto ser essa a
única forma de  compensar  o  dano sofrido,  já  que houve violação do patrimônio
subjetivo do autor da ação. É cediço, portanto, que a honra subjetiva é a valoração
que cada um tem de si, porquanto, ao ser ferida, o conforto encontrar-se-á por meio
de compensação pecuniária.

A propósito, 

APELAÇÃO CÍVEL. LINHA TELEFÔNICA FIXA E
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INTERNET INDEVIDAMENTE  SUSPENSO  POR
APROXIMADAMENTE  SEIS  MESES.  DANO
MORAL  IN  RE  IPSA.  Sentença  que,  com
fundamento  na  indisponibilidade  técnica  da  linha
telefônica,  julgou procedente em parte  a  pretensão
exordial  para  condenar  ré  a  devolver,  de  maneira
simples,  os  valores  pagos  após  a  interrupção  do
serviço e a pagar reparação imaterial de R$ 3.000,00
(três mil reais).  Incontroversa a suspensão da linha
telefônica  do  apelado-autor  entre  22/12/2009  e
01/07/2011. Concessionária que não comprovou que a
falha foi encontrada na estrutura interna da unidade
consumidora, o que poderia ser facilmente realizado
mediante  apresentação  da  ordem  de  serviço  ou
laudo  técnico.  Prática  que  extrapolou  o  mero
descumprimento de seu dever contratual, diante da
clara  afronta  ao  princípio  da  dignidade  da  pessoa
humana.  Dano  moral  in  re  ipsa. Inteligência  da
Súmula  nº  192  deste  tribunal  de  justiça.  Dever  de
indenizar  que  se  encontra  fundado  no  caráter
compensatório  pelo  abalo  psicológico  causado,  e,
ainda,  no  caráter  punitivo  e  pedagógico  da
condenação. Verba reparatória fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais), que não merece ser reduzida, por não
ser exorbitante, mas sim irrisória, embora não possa
ser  majorada  por  força  da  vedação  à reformatio  in
pejus.  Jurisprudências.  Criação  das  câmaras  cíveis
especializadas  em  direito  do  consumidor  com  o
objetivo  de  reforçar  a  necessidade  que  ocorra  o
correto  equilíbrio  nas  relações  jurídicas  entre
fornecedor  e  consumidor.  Desprovimento  do
recurso.  (TJRJ;  APL  0009111-06.2010.8.19.0211;
Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da
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Fonseca Neto; Julg. 03/09/2014; DORJ 08/09/2014).

Ainda, no que tange à fixação da verba indenizatória
moral, impugnada pela parte recorrente, é de se ressaltar que o quantum estipulado
na sentença hostilizada foi adequado ao caso.

Repise-se que,  para  mensurar  o  dano moral,  nada
obstante os critérios de ponderação e razoabilidade outrora ressaltados, deverá ser
observado  o  grau  de  culpa  do  agente,  a  extensão  do  dano,  as  condições
socioeconômicas e culturais dos envolvidos e as condições psicológicas das partes
(TARTUCE, Flávio. In.  Manual de direito civil: volume único.  São Paulo: Método,
2012. p. 461), o que pode ser facilmente extraído dos arts. 944, do Código Civil:

Art.  944.  A indenização mede-se  pela  extensão  do
dano.
Parágrafo único.  Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz
reduzir, equitativamente, a indenização – negritei.

Destarte,  é  cediço  que  a  fixação  do  quantum
indenizatório deve considerar a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau
de culpa, a extensão do dano, a sua finalidade e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Nesse passo, o quantum indenizatório, fixado na decisão singular
no  importe  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  deve  ser  mantido,  pois,  a  meu  ver,
traduz-se em montante comedido.

Assim,  não  tendo  a  apelante  logrado  êxito  em
demonstrar a robustez de suas alegações,  é o caso de se manter incólume a decisão
de primeiro grau.

Por  fim,  o  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo
Civil, possibilita ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado  ou  em  confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do
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respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,   NEGO  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO. 

P. I.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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