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APELAÇÃO CÍVEL Nº  0026127-31.2012.815.0011
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : Leopoldo Wagner Andrade da Silva, em causa própria
APELADA : Telemar Norte Leste S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior
ORIGEM : Juízo da  6ª Vara Cível de Campina Grande
JUIZ : Bartolomeu Correia Lima Filho

AÇÃO  DE INDENIZAÇÃO  POR DANOS  MORAIS 
JULGADA  IMPROCEDENTE.  PRESTAÇÃO 
INEFICIENTE  DO  SERVIÇO  DE  INTERNET A 
ESCRITÓRIO  DE ADVOCACIA.  DANOS  MORAIS 
FIXADOS EM DOIS MIL REAIS. PROVIMENTO DO 
RECURSO.

-  A  suspensão da  internet por  três  dias  acarretou 
danos extrapatrimoniais. Ora, se há contratação do 
serviço,  a  parte  contratada  deve  cumprir  sua 
obrigação na relação jurídica. 

-  O  serviço  de  internet em  um  escritório  de 
advocacia  constitui  instrumento  para  realização da 
atividade fim do contratante. Não se trata de mero 
aborrecimento,  mas  de  real  constrangimento  pelo 
fato de se ficar três dias sem internet.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  em  PROVER a Apelação, nos termos do voto do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 156.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por   Leopoldo Wagner 

Andrade da Silva contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de 

indenização por danos morais.



Apelação Cível nº 0026127-31.2012.815.0011

Em seu recurso de fls.99/109, alega que ficou três vezes sem 

internet no  período  de  um  mês,  o  que  lhe  causou  grandes  transtornos, 

principalmente,  porque,  como  advogado,  ficou  sem  poder  ter  acesso  a 

informações processuais, sem poder protocolar, digitalmente, algumas petições 

e impossibilitado de responder os emails de seus clientes. 

O  Apelante  reconhece  que  não  perdeu  prazos  processuais, 

mas que passou por constrangimentos e ofensa a honra ao ter que procurar 

locais com internet, enfrentando filas para realizar uma atividade que poderia 

ser feita no seu escritório se o serviço tivesse sido prestado a contento.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgado 

procedente seu pedido indenizatório.

Contrarrazões às fls.123/137.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão é saber se a interrupção, por três dias, do 

serviço  de  internet contratado  pelo  Autor  para  uso  em  seu  escritório  de 

advocacia é  capaz de gerar danos morais.

O Apelante confirmou, em seu recurso, que não perdeu prazos 

processuais,  mas,  ainda  assim,  entende  que  seu  pedido  deve  ser  julgado 

procedente, porque passou por constrangimentos e ofensa a honra ao ter que 

procurar locais com internet  para ver a movimentação do processos, interpor 

petições digitais, enfrentando filas para realizar uma atividade que poderia ser 

feita no seu escritório se o serviço tivesse sido prestado a contento.

Pois bem.
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Apelação Cível nº 0026127-31.2012.815.0011

É sabido que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa 

do  Consumidor,  “o  fornecedor  responde  objetivamente  pela  reparação  dos 

danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  do 

serviço”. Já o art.20, §2º, trata dos vícios nos serviços, prescrevendo que  “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”.

Entende-se  por  dano  uma  perda,  de  conteúdo  econômico 

(prejuízo) ou moral, sofrida pelo consumidor em decorrência de um vício do 

produto ou serviço.

No  caso  em  tela,  a  suspensão  da  internet por  três  dias 

acarretou danos extrapatrimoniais. Ora, se há contratação do serviço, a parte 

contratada deve cumprir sua obrigação na relação jurídica. 

O serviço de  internet em um escritório de advocacia constitui 

instrumento da realização da atividade fim do contratante. Não se trata de mero 

aborrecimento, mas de real constrangimento pelo fato de se ficar três dias sem 

internet.

Explica  Maria  Celina  Bodin de Moraes que a  mais  moderna 

doutrina  passou  a  distinguir  entre  os  danos  morais  subjetivos  e  objetivos. 

Objetivos  seriam  aqueles  que  se  referem,  propriamente,  aos  direitos  da 

personalidade.  Subjetivos,  aqueles que se correlacionam com o mal sofrido 

pela pessoa em sua subjetividade, e sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou 

sofrimento (Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 156).

Resta  evidente  que  os  aborrecimentos  geram  um  certo 

transtorno no momento dos fatos, irritações, dissabores e outros contratempos 

cotidianos, tendo o condão, dependendo do caso concreto, de conferir direito 

ao pagamento de indenização, provocando perturbação ao íntimo da vítima.

Nesse sentido:
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RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E 
INTERNET.  SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE 
INTERNET.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO. 
PRETENSÃO  RESISTIDA  CONFIGURADA.  DANO 
MORAL  OCORRENTE.  QUANTUM  MAJORADO.  1.  A 
autora teve a sua internet suspensa indevidamente pelo 
período  aproximado  de  um  mês,  injustificadamente, 
postulando,  por isso, indenização por danos morais e o 
restabelecimento  do  serviço.  2.  Danos  morais 
configurados,  já  que  a  situação  vivenciada  pela  parte 
autora  efetivamente  ultrapassou  a  esfera  dos  meros 
dissabores, uma vez que restou privada da utilização do 
serviço de internet. 3. Quantum indenizatório que merece 
ser majorado para R$ 2.000,00, pois de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto e o parâmetro adotado 
pelas turmas recursais. 4. Sentença reformada. Recurso 
provido.  (TJRS;  RecCv  0038209-57.2014.8.21.9000; 
Erechim; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Ana 
Cláudia Cachapuz Silva Raabe; Julg. 05/11/2014; DJERS 
11/11/2014)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER 
CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  SUSPENSÃO  DOS  SERVIÇOS  DE 
INTERNET.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  RÉ.  Tentativas 
exaustivas  pela  autora  de  solucionar  o  conflito 
administrativamente,  sem  êxito.  Danos  morais 
configurados.  Observância  dos  critérios  de  prudência, 
razoabilidade, equidade e proporcionalidade. Apelo a que 
se  dá  provimento.  (TJSP;  APL  1000612-
34.2014.8.26.0032;  Ac.  7977960;  Araçatuba;  Vigésima 
Nona  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Pereira 
Calças; Julg. 29/10/2014; DJESP 07/11/2014).

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  PROVEJO o 
recurso  apelatório  para  condenar  a  Promovida  ao  pagamento  de 
indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
e  de honorários sucumbenciais,  os quais  fixo em R$ 1.000,00 (um mil 
reais).

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.
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Apelação Cível nº 0026127-31.2012.815.0011

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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