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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0028426-88.2013.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante:  Distribuidora Globo Ltda – Advs.:  Ricardo Augusto Albuquerque
Gonçalves  (OAB/PB 18.668)

Apelado: Claro S/A  – Adv.: Caius Marcellus de Lacerda (OAB/PB 5.207) e
Outros.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.  CONSUMIDOR.  TELEFONIA
MÓVEL.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
ÔNUS  DA  RÉ  DE  COMPROVAR  A  ADEQUADA
DISPONIBILIZAÇÃO  DO  SINAL  OU  A  EFETIVA
UTILIZAÇÃO  DO  SERVIÇO  PELO  CONSUMIDOR.
MÁ PRESTAÇÃO  DO SERVIÇO.  COBRANÇA
DE MULTA DECORRENTE  DE  FIDELIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  LEGALIDADE  DE  PAGAMENTO
SOMENTE  POR  AQUILO  QUE  EFETIVAMENTE
CONSUMIU.  REFATURAMENTO.  CARACTERIZAÇÃO
DOS DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
DE  RESTRIÇÃO  DE  CRÉDITO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Distribuidora
Globo Ltda contra a sentença de mérito (fls. 166/168) prolatada pelo Juízo de
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória
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de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de
Tutela Antecipada, por ela ajuizada contra a Claro S/A.

O Magistrado singular,  por entender que o suplicante não
comprovou a existência dos danos anunciados, julgou improcedente o pedido
contido na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, que fixou em 20% do valor atribuído à causa, condicionando a
líquidação as condições dispostas no art. 98, §3º do NCPC.  

Em  suas  razões  recursais  (fls.  173/184),  o  apelante
requereu que fosse mantida a gratuidade da justiça já deferida em primeiro
grau  e  sustentou,  em  resumo,  que  as  linhas  telefônicas  contratadas  não
efetuavam ligações, mesmo tendo entrado em contato por diversas vezes, com
a empresa apelada, no intuito de regularizar o serviço, alegando que comprova
por meio de protocolos fl. 30.

Aduziu, ainda, que pela ausência de prestação de serviço e
diante  das  necessidades  de  comunicação  telefônica,  para  exercício  das
atividades da empresa, foi obrigado a fazer a portabilidade de todas as linhas
contratadas, não possuindo nenhuma linha ativa com a Claro S.A.

Por  fim,  requereu  que  seja  dado  provimento  ao  recurso,
reformando a sentença para julgar procedente os pedidos contidos na inicial,
declarando  a  inexistência  das  cobranças  ilegais  realizadas  e  condenando  o
recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteando que estes
sejam arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo menos.

 
Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões

pugnando para que se negue provimento ao recurso. (fls. 186/193).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça
evidenciou que não há interesse público que obrigue a intervenção ministerial.
(fls. 201/203).

É o relatório.

V O T O

O cerne da questão diz respeito a exigibilidade do débito
objeto do litígio e a ocorrência ou não da responsabilidade civil da empresa ora
recorrida pela má prestação de serviços. 
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Compulsando os autos, verifica-se em fls. 36/40 que houve
a contratação de plano de serviços,  em 10.07.2012,  entre  a  apelante  e  a
empresa de telefonia  móvel  apelada,  onde foram disponibilizadas 14 linhas
telefônicas, bem como aparelhos celulares.

Em  análise  das  faturas  apresentadas  pela  empresa  de
telefonia, ora apelada, (fls. 76/152) temos que na descrição dos serviços, se
constata,  que  a  maioria  deles  encontram-se  com  os  valores  zerados,
demonstram,  também,  que  existiam  créditos,  bônus  e  minutos  de  meses
anteriores para os próximos, pelo que se denota que não houve insignificante
consumo por parte da empresa apelante.

Posteriormente,  como  restou  incontroverso  nos  autos,
houve a transferência (portabilidade) dessas linhas para outra operadora de
telefonia,  a  Vivo S.A,  conforme fatura,  fls.  31/34,  referente  ao  período  de
25/12/2012  a  24/01/2013.  Fato  pelo  qual  gerou  a  multa  contratual  pela
ausência de fidelização do cliente.

A empresa recorrente sustenta a ausência de prestação de
serviços por parte da Claro S.A e que tentou por diversas vezes solucionar o
problema, no entanto, não obteve êxito. O que a levou a contratar com outra
empresa  de  telefonia  móvel,  para  manter  o  exercício  regular  de  suas
atividades.

Por sua vez,  a empresa Claro S.A afirma que não houve
anormalidade nenhuma, que os serviços estavam à disposição da recorrente e
que o cancelamento do plano se deu em razão do inadimplemento das faturas
mensais. Sustenta, ainda, que é legítima a cobrança da multa de fidelização
por ter havido a quebra do pactuado antes de decorrido o prazo de vigência do
contrato.

Afirmou,  ainda,  que,  os  débitos  em  aberto  que  geraram
cobrança são referentes as 04 linhas que permaneceram ativadas e que sua
conduta em exigir o adimplemento da dívida, constitui em exercício regular de
direito, daí a legalidade na inscrição da apelante nos órgãos de proteção ao
crédito. 

Pelo conjunto fático probatório dos autos, depreende-se que
não  obstante, a operadora, ora apelada, alegar desconhecer a existência do
defeito  nos  serviços,  pois  não  teria  sido  informada  pelo  consumidor,  os



Processo nº 0028426-88.2013.815.2001

protocolos acostados aos autos, direcionados à empresa, demonstram que a
parte recorrente realizou diversas tentativas de solucionar os problemas. 

Cabe salientar,  que  competia a ora recorrida comprovar a
inexistência do defeito na prestação de serviço, como alegado por ela, ônus de
que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art.
6º, inciso VIII, do CDC.

Entre  os  direitos  do  consumidor,  reconhecidamente  parte
vulnerável da relação jurídica (art. 4º), o CDC assegura a facilitação de sua
defesa que abrange a inversão do ônus da prova, a prevenção e reparação por
danos  patrimoniais  e  morais,  adequada  e  eficaz  prestação  de  serviços,
vejamos:

Art.  6º CDC -   São  direitos  básicos  do
consumidor:
VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  e
difusos;
VII -  o  acesso  aos  órgãos  judiciários  e
administrativos  com  vistas  à  prevenção  ou
reparação  de  danos  patrimoniais  e  morais,
individuais,  coletivos  ou  difusos,  assegurada  a
proteção  Jurídica,  administrativa  e  técnica  aos
necessitados;
VIII  - a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências;
X  -  a  adequada e  eficaz  prestação  dos  serviços
públicos em geral.

Como  cediço,  o  instituto  da  inversão  do  ônus  da  prova,
portanto, confere ao consumidor a oportunidade de ver seu direito subjetivo
público apreciado, facilitando a sua atuação em juízo.

É inegavelmente hipossuficiente a recorrente se comparada
a operadora recorrida, já que não é fácil  comprovar as chamadas que não
conseguiu realizar, se a internet funcionara a contento ou mesmo se o serviço
fora  falho  ou  não,  já  que  tais  dados  ficam  registrados  na  operadora  ora
recorrida, tendo somente ela acesso a isso.
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Dessa maneira, deixando o fornecedor de dar cumprimento
ao pactuado, o Código de Defesa do Consumidor nos diz que o usuário pode
rescindir  o  contrato,  mediante  a  restituição  de  quantia  eventualmente
antecipada, monetariamente atualizada e composição de perdas e danos:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços
recusar  cumprimento  à  oferta,  apresentação  ou
publicidade,  o  consumidor  poderá,
alternativamente e à sua livre escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço
equivalente;
III  -  rescindir  o  contrato,  com  direito  à
restituição  de  quantia  eventualmente
antecipada,  monetariamente  atualizada,  e  a
perdas e danos.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação os ensinamentos
de Claudia Lima Marques1 em sua obra “Contratos no Código de Defesa do
Consumidor: o novo regime das relações contratuais”:

A função social do contrato, reconhecida na nova teoria
contratual,  transforma  o  contrato  de  consumo,  de
simples  instrumento  jurídico  para  o  movimento  das
riquezas do mercado, em instrumento jurídico para
a  realização  dos  legítimos  interesses  do
consumidor,  exigindo,  então,  um  regramento
legal rigoroso e imperativo de seus efeitos.

A  manifestação  de  vontade  do  consumidor  é  dada
almejando  ele  alcançar  determinados  fins,
determinados  interesses  legítimos.  A  ação  dos
fornecedores,  a  publicidade,  a  oferta,  o  contrato
firmado  criam  no  consumidor  expectativas,  também
legítimas de poder alcançar esses efeitos contratuais.

No sistema do CDC, leis imperativas irão proteger
a  confiança  que  o  consumidor  depositou  no
vínculo  contratual,  mais  especificadamente  na
prestação contratual  ,  na sua   adequação  ,  ao fim

1(MARQUES,  Claudia  Lima.  Contratos  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor:  o  novo  regime  das
relações contratuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
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que razoavelmente dela se espera, e irão proteger
também a confiança que o consumidor deposita
na segurança do produto ou do serviço colocado
no mercado.

Pois  bem,  as  provas  dos  autos  revelam  que  houveram
inúmeras tentativas da ora apelante para solucionar o problema, no entanto, a
empresa apelada não garantiu a prestabilidade dos seus serviços, não garantiu
o  equilíbrio  entre  as  prestações  pactuadas  em  contrato,  não  satisfez  as
expectativas legítimas do consumidor e este ainda se viu punido com multa
pela rescisão contratual de um serviço inexistente.

O  serviço  deve  possuir  a  adequação  e  a  prestabilidade
normal,  se  o  fazer  foi  falho,  viciado,  se  o  serviço  dele  resultante  não  é
adequado ou não possui a prestabilidade regular, temos a existência de um
vício no serviço capaz de originar a rescisão do contrato.

Art.  20 do CDC.  O fornecedor de serviços responde
pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao
consumo ou lhes  diminuam o valor,  assim como por
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações
constantes  da  oferta  ou  mensagem  publicitária,
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e
quando cabível;
II  -  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
 § 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a
terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do
fornecedor.
§  2°  São  impróprios  os  serviços  que  se  mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se
esperam,  bem  como  aqueles  que  não  atendam  as
normas regulamentares de prestabilidade.

Aqui  há  um dever  de  qualidade,  dever  de  adequação  do
serviço ao que foi estipulado em contrato.

No  presente  caso,  a  empresa  recorrida  não  garantiu  o
equilíbrio  entre  as  prestações  pactuadas  em  contrato,  devendo  ocorrer  a
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rescisão  do  contrato  entre  as  partes  sem  a  incidência  de  multa  por
fidelização, ante a falha na prestação dos serviços. 

Por fim, em decorrência das faturas colacionadas aos autos
apresentarem, nas descrições dos serviços, ligações telefônicas entre os dias
31.10.2012 a 04.11.2012 (fls. 88/89) e entre os dias 03.01.2013 a 06.01.2013
(fls. 111/112), demonstrando que a apelante efetivamente utilizou os serviços
nesses poucos  dias,  esse débito é legítimo.  Não havendo em que se falar,
nesse ponto, em inexigibilidade. 

DO DANO MORAL

Diante do panorama apresentado, inegável a caracterização
de dano moral indenizável.

Nesse viés,  a empresa apelada não juntou prova hábil  a
desconstituir  a ofensa extrapatrimonial vivenciada com a restrição cadastral
em comento.  O  liame  de  causalidade  se  entrelaça  na  conduta  culposa  da
empresa de telefonia com o dano experimentado pela ora apelante.

Entende-se  que  o  dever  indenizatório  pode  advir  do
descumprimento contratual, neste caso em comento, o dano moral decorre do
transtorno causado ao apelante que foram alvo de uma injusta negativa pela
empresa apelada.

Desse  modo,  a  inscrição  indevida  do  nome  de  pessoa
jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, autorizando
a  presunção  de  abalo  na  sua  reputação,  no  seu  nome e  na  sua  imagem
perante a sociedade.

Ademais, em face do defeito na prestação do serviço, nos
termos  do art.  14  do CDC,  a  responsabilidade do fornecedor  do  serviço  é
objetiva, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais.

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,
pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores  por  defeitos  relativos  à
prestação  de  serviços  bem  como  por
informações  insuficientes  ou  inadequadas
sobre a fruição e riscos.
§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor pode dele esperar,
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levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II  -  o  resultado  e  os  riscos  que  razoavelmente
dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º. Omissis.
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I  -  que,  tendo  prestado  o  serviço,  o  defeito
inexiste;
II  -  a  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de
terceiro.

Com efeito, a fixação do valor indenizatório deve-se sempre
ponderar o ideal da reparação integral e o da devolução das partes ao status
quo ante. Tais princípios encontram amparo legal no artigo 944 do Código Civil
e no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente:

Art.  944.  A  indenização  mede-se  pela  extensão  do
dano.

Art. 6º:  São direitos básicos do consumidor:
(…)
VI  –  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

A recorrente é pessoa jurídica e é fato notório que as em-
presas, como no caso, dependem de crédito na praça para a aquisição de
produtos ou a prestação de serviços.

 
Disso depende a própria sobrevivência  do negócio  sendo

intuitivo  que a  negativação  impõe à  empresa  ônus  excessivo,  até  mesmo
maior do que aquele a que se submete a pessoa física em casos semelhantes.
Nesse sentido, é o teor da Súmula 227 do STJ, vejamos:

"Súmula  227  do  STJ.  A  pessoa  jurídica  pode  sofrer

dano moral". 

Dessa maneira, a inclusão de nome da pessoa jurídica em
cadastro depreciativos, ofende sua honra objetiva,  o conceito que goza no
meio social e é apta a gerar constrangimento moral que garante indenização.
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É importante  ressaltar,  que para  o  exercício  da  atividade
empresarial  os  serviços  de  telefonia  são  de  extrema  relevância  para  a
realização de negociações e bom andamento dos serviços. A falha da prestação
pela operadora de telefonia,  conforme contratado,  importa prejuízos àquele
que necessita dos mesmos para o exercício de suas funções.

Em relação à fixação do “quantum” indenizatório, frise-se,
inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por Dano Moral não
pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função deste instituto
indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar os transtornos sofridos
por  aqueles  que  foram indevidamente  tidos  como devedores  e  punição  ao
ofensor para que não volte a reincidir.

Ante  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, a fim de: 

1)  declarar  a  inexigibilidade  da  multa  contratual  de
fidelização ante a falha na prestação de serviços;

2) determinar  que  a  empresa  recorrida  proceda  ao
refaturamento das contas e envie para a apelada, com os valores dos serviços
efetivamente usufruídos (entre os dias 31.10.2012 e 04.11.2012 (fls. 88/89) e
entre os dias 03.01.2013 a 06.01.2013 (fls. 111/112); 

3) condenar a Claro S.A a indenizar moralmente a apelante,
no  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  que  deverá  ser  corrigido
monetariamente pelo INPC desde a presente data, conforme Súmula 362 do
STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso,
com arrimo na Súmula 54 do STJ. 

Condeno,  ainda,  a  recorrida  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  honorários  advocatícios  que  fixo  em 20% sobre  o  valor  da
condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo  Henriques  de  Sá  e

Benevides,  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) –

Relator e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a

Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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