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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020707-50.2009.815.0011
RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Oi móvel S/A (atual incorporadora da TNL PCS S/A)
ADVOGADO(A) : Wilson Sales Belchior                                   
APELADO(A) : Célia Maria Dantas da Silva 
ADVOGADO : Samantha Barbosa Nascimento  

APELAÇÃO  CÍVEL APRECIADA À LUZ DO CPC/1973  –
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº.  2/STJ  – AÇÃO
ORDINÁRIA – CONTRATO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO
DE  EXCESSO  DE  COBRANÇA  E  NÃO
DISPONIBILIZAÇÃO  DE  UM  DOS  SERVIÇOS
CONTRATADOS  (INTERNET)  –   NULIDADE DA
SENTENÇA  –   FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE  –
DEMASIADAMENTE GENÉRICA –  ARGUMENTOS
CABÍVEIS  PARA  QUALQUER  DECISÃO  –  TÉCNICA
INAPROPRIADA –  NULIDADE DECLARADA – RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – CAUSA MADURA –
NÃO CONFIGURAÇÃO –  INSTRUÇÃO INSUFICIENTE –
APELO PREJUDICADO. 

Aplicável aos autos o teor do Enunciado Administrativo nº 02
do  STJ, segundo  o  qual  “aos  recursos  interpostos  com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça.”

É nula a sentença deficiente em sua fundamentação,  por
apresentar  argumentação  demasiadamente  genérica,
violando,  portanto,  os  arts.  458,  II,  e  131,  ambos  do
CPC/1973, além do art. 93, IX, da Constituição Federal. 

Impossível a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/1973, pois
a  causa  não  versa  sobre  questão  unicamente  de  direito,
pelo contrário, é imprescindível a interpretação dos fatos e
das provas acostadas.

Ante  a  declaração  de  nulidade,  imperioso  o  retorno  dos
autos ao Juízo de origem para realização de nova instrução
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e  prolação  de  sentença  atenta  às  nuances  do  caso
concreto, restando o Apelo prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  ANULAR  A  SENTENÇA  E  JULGAR
PREJUDICADO O APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pela Oi  móvel  S/A (atual
incorporadora da TNL PCS S/A)  contra sentença proferida pelo Juízo da  5ª
Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande que, nos  autos  da  Ação
Declaratória  de  Inexistência  de  Dívida  c/c  indenização  por  dano  moral
manejada por Célia Maria Dantas da Silva em desfavor  da Apelante,  julgou
procedente o pedido condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de dano moral. Condenou ainda a empresa promovida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses últimos
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

Nas razões do apelo, o recorrente pleiteia a reforma da sentença
sob o argumento de que a cobrança foi devida e proporcional ao consumo do
plano de telefonia contratado. No que concerne ao pedido de indenização por
dano  moral,  reverbera  que  não  houve  abalo  que  caracterizasse  o  prejuízo
extrapatrimonial,  ressaltando que a empresa agiu de boa-fé e a autora não
demonstrou a ocorrência dos fatos constitutivos do direito alegado. Assevera
que  a  condenação  gerou  enriquecimento  ilícito  da  apelada  e  requer,
subsidiariamente, a minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões  às  fls.281/287,  postulando  o  desprovimento  do
recurso. 

Parecer do Ministério Público pelo prosseguimento do feito, sem
manifestação meritória, fls. 295/296. 

Os  autos  foram  remetidos  ao  Centro  Judicial  de  Solução  de
Conflitos de Segundo Grau deste Tribunal, contudo, a tentativa não resultou em
conciliação.

VOTO

I  –  Da  aplicação  da  Lei  nº.  5.869/1973  (CPC/73)  ao  caso
concreto:

Esclareço, inicialmente, que, como a sentença foi publicada antes
da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  em  18  de  março  de  2016 (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
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interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, consigno que a sentença de fls. 202/208 é
nula por deficiência na fundamentação, ex vi do art. 458, II, do CPC/1973.

Vale lembrar que a apreciação livre da prova pressupõe o dever
de motivação, claramente determinado pelo art. 131 do CPC/1973, in verbis:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os
motivos que Ihe formaram o convencimento.

Ora, os argumentos trazidos pela fundamentação,  data  maxima
venia,  apresentam-se  genéricos,  não  abordando  os  aspectos  fáticos  que
delimitam a demanda, tais como o contrato que rege o plano de serviços “oi
conta  total  profissional  1”,  sobre  o  qual  a  autora  entendeu  haver  falha  no
serviço de telefonia, consistente em cobrança extra de ligações que estavam,
sob a ótica da autora, dentro do pacote de minutos, em excesso ao pagamento
mensal acordado. Além da alegação de ausência de instalação da internet em
sua residência. 

Ademais,  em que pese as partes terem solicitado o julgamento
antecipado da lide, cabe ao juiz velar pela instrução do feito de modo a obter
prova o mais próxima possível da verdade dos fatos (art. 130 do CPC/73). 

Violados, portanto, os arts.  458,  II,  e 131,  ambos do CPC/1973,
além do art. 93, IX, da Constituição Federal. 

Logo, necessário chamar o feito à ordem, declarando a nulidade
da sentença recorrida, para que seja prolatada nova sentença  que  observe,
além dos demais requisitos legais do ato judicial, especialmente:

a) a inversão do ônus da prova como regra de instrução e não de
julgamento;

b)  a  análise  específica  das  alegações  e  provas  dos  autos,
atendendo às peculiaridades do caso concreto; 
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c) aplicação do art.  130 do CPC/73 (correspondente ao 370 do
COC/2015

Por fim, ressalto que é impossível a aplicação do art. 515, § 3º, do
CPC/1973, pois a causa não versa sobre questão unicamente de direito, pelo
contrário, é imprescindível a interpretação dos fatos e das provas acostadas,
mormente porque se encontra no cerne da discussão a controvérsia  sobre a
existência ou não de legalidade da cobrança em excesso de plano de telefonia
contratado,  bem  como  falha  na  prestação  do  serviço  relativo  a  uma  dos
aspectos do mesmo contrato (disponibilização de internet). 

Pelo  exposto,  anulo  a  sentença  de fls.  202/208  e,
consequentemente, a sentença integrativa de fls. 237/238 que julgou os
Embargos  Declaratórios, determinando  o  retorno  dos  autos  para
instrução/ julgamento nos moldes acima delineados. Prejudicado o Apelo.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert  Douglas  Targino, Procurador  de
Justiça.

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

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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