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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS 
 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037544-91.2015.8.11.0041. 

APELANTE: JULIANA RONDON. 

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.   

 

 

EMENTA  

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇOS DE TELEFONIA E 

INTERNET MÓVEL – SUSPENSÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA 

APENAS EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE 

INDENIZAR EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA 

CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – READEQUAÇÃO 

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

A suspensão dos serviços de telefonia e internet por longo tempo, 

de forma injustificada, pela operadora, ultrapassa o limite do mero dissabor, 

resultando em reparação por dano moral. 
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A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para 

a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS 

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037544-91.2015.8.11.0041. 

APELANTE: JULIANA RONDON. 

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.   

 

RELATÓRIO  

Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA RONDON 

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Exibição de Documentos e 

pedido de antecipação de tutela nº 37544-91.2015.811.0041, Cód. 1031552, ajuizada em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais 

para determinar que a requerida/apelada restabeleça ou efetive o ajuste do serviço de 

internet da linha telefônica nº (65) 98158497 contratado pela autora/apelante, confirmando 

a liminar deferida anteriormente. Por força da sucumbência recíproca, condenou as partes 

igualmente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser suspensa a 

exigibilidade da parte autora por ser ela beneficiária da assistência judiciária (Id. 3546108). 

Em suas razões, de Id. 3546109, a apelante requer a reforma da 

sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar quanto à suspensão indevida dos 

serviços de telefonia e internet, fixando o valor dos danos morais no importe equivalente a 

40 salários mínimos, como forma de restabelecer o abalo extrapatrimonial suportado. 
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O preparo não foi recolhido por ser a parte apelante beneficiária da 

assistência judiciária. 

 

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 3546111, por meio 

das quais a apelada pretende o desprovimento do recurso. 

 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

 

Des. DIRCEU DOS SANTOS 

Relator 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS 

 

VOTO 

A pretensão recursal cinge-se quanto ao reconhecimento do dever 

de indenizar os danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços de telefonia e 

internet móvel, a qual ficou reconhecida pela sentença, sem insurgência da empresa de 

telefonia. 

Pois bem. 

 

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que 

prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a 

caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o 

consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo 

causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, in verbis:  

 

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.” 

 

Do conjunto probatório, extrai-se que a apelante, mesmo em dia 

com o pagamento das faturas, a apelante ficou por mais de dois meses sem utilizar dos 

serviços de telefonia móvel e internet por conta da suspensão indevida pela operadora. Só 
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teve restabelecidos os serviços por força da decisão liminar de Id. 3546086, proferida em 

13.08.2015. 

Ademais, restou comprovado que a consumidora buscou por 

diversas vezes solucionar o problema pela via administrativa, conforme Protocolos de 

ligação ao SAC da operadora de nº 20152737447649, 201522737447649, 

20152742752951, 20152742698281, 20152742706487, 20152744022573 e 

20152743958231. 

 

Logo, não há dúvidas acerca da falha na prestação do serviço 

ofertados pela apelada e, considerando que a responsabilidade da empresa de telefonia é 

objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, basta ao consumidor demonstrar a presença do 

dano e do nexo causal, para ver-se indenizado. 

 

A teoria da responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no 

campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.  

 

Outrossim, leva-se em consideração que o telefone e a internet são 

de fundamental importância, imprescindíveis para a manutenção de contatos profissionais 

e com os próprios familiares, não havendo como negar que a suspensão por longo tempo, 

de forma injustificada, causa transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, 

motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, para condenar a apelada ao pagamento do 

dano moral.  

 

Aliás, o não atendimento aos pedidos administrativos, conforme 

protocolos indicados na petição inicial, já é suficiente ao acolhimento do pedido. 

 

Sabe-se que a injusta privação do serviço tal como exatamente 

contratado, expõe a usuária ao constrangimento de figurar aos olhos da sociedade como 

uma assinante descumpridora de suas obrigações frente à companhia telefônica, mesmo 
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estando em dia com a contraprestação. 

 

Em caso semelhante, esta Corte assim já decidiu: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA 

INDEVIDA – VALORES ABUSIVOS – CORTE INDEVIDO DE LINHA 

TELEFÔNICA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 

– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – DÉBITOS DECLARADOS 

INEXISTENTES – DETERMINAÇÃO DE NOVO FATURAMENTO DOS 

SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A cobrança indevida em 

fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos 

que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial 

indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o 

intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao 

princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. A suspensão 

dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado 

débito do consumidor resulta em reparação por dano moral. [...].” (TJMT. 

RAC nº 2486/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).  

 

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE 

INTERNET – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO – FATO DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O nexo de 
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causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa 

de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as 

partes, ocasionando transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa 

conduta, como a impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, 

configura o dano moral. [...].” (TJMT. RAC nº 59878/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). 

 

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - 

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO –

PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO APELO DESPROVIDO. 

1- Nas relações de consumo, a responsabilidade é objetiva (art.14, 

CDC), motivo pelo qual basta o consumidor demonstrar a presença do dano e 

do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, há provas de que a 

empresa de telefonia falhou na prestação do serviço e suspendeu o 

fornecimento de telefone e internet sem que o consumidor estivesse 

inadimplente. 

2- A suspensão de tais serviços (telefonia e internet) por longo 

tempo, de forma injustificada, causa transtorno que ultrapassa o limite do 

mero aborrecimento, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao dano 

moral. 

3- A indenização por danos morais tem que ser arbitrada de forma 

razoável, ponderada e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa de 

uma parte, ou o empobrecimento de outra. Na hipótese, majorada a 

indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

haja vista que tal quantia guarda melhor dimensão com o dano experimentado, 

bem como com a situação financeira das partes. 

4- Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% 

sobre o valor da condenação, com observância as exigências consolidadas nas 
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alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do § 2º, artigo 85 do Código de Processo Civil. In casu, 

o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação é 

suficiente para remunerar condignamente o patrono dos 

Autores/Recorrentes.” (TJMT. RAC nº 136957/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). 

 

Assim, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, 

passo ao fixação do quantum indenizatório. 

 

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a 

quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter 

pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a 

compensação do abalo moral sofrido pela autora e, mais, impedir reiterada conduta abusiva 

da ré. 

 

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao 

magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o 

valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a 

proporcionalidade e a razoabilidade.  

 

Ao sopesar esses fatores, fixo a condenação a título de danos 

morais na importância de R$6.000,00 (seis mil reais), por reputar razoável frente às 

peculiaridades do caso em análise, devendo tal quantia ser acrescida de juros de mora, 

desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e de correção monetária, desde o 

arbitramento. 

 

Neste sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. 

CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. 
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DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. 

BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da 

Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e 

moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser 

fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo 

de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na 

fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento 

seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 

senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -

Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 

244 - destaquei) 

 

Por fim, considerando os contornos deste julgado, torna-se 

necessária a readequação do ônus sucumbencial, devendo a parte apelada arcar de forma 

exclusiva com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, arbitrados de 

acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.  

 

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE 

PARCIAL PROVIMENTO para condenar a empresa demandada, ora apelada, ao 

pagamento dos danos morais na importância de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescida 

de juros de mora, desde a citação, e de correção monetária, desde o arbitramento. Por força 

da sucumbência, deve a parte apelada arcar, ainda, de forma exclusiva com o pagamento 

das custas processuais bem como dos honorários advocatícios que fixo no patamar de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

 

É como voto. 


