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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025922-36.2011.815.0011
Relator : Desembargador José Ricardo Porto
Apelante : TNL PCS S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Apelado : Josivaldo Noberto de Lira
Advogado : Em causa própria

APELO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  ILICITUDE  E  FALTA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  PORTABILIDADE
REALIZADA  SEM  ANUÊNCIA  DO  AUTOR.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  DEVER  DE  INDENIZAR.
REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO  DE  FORMA
EQUITATIVA.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
PÁTRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não havendo comprovação da solicitação da portabilidade
numérica da linha telefônica do promovente adquirida junto à
demandada, e sendo objetiva a sua responsabilidade (art. 14
do Código de Defesa do Consumidor), impõe-se o dever de
indenizar  pelos danos advindos do cancelamento indevido
da referida linha, por caracterizado o ilícito civil.

-  Constatando-se  a  falha  na  prestação  de  serviços,  a
empresa  demandada  deve  responder  pelos  danos  morais
acarretados ao autor.

-  A  indenização  deverá  ser  fixada  de  forma  equitativa,
evitando-se enriquecimento sem causa de uma parte, e em
valor suficiente para outra, a título de caráter punitivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Josivaldo  Noberto  de  Lira  ajuizou  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela em face

da Claro S/A e TNL PCS S.A.

Alegou possuir um chip da OI 31 anos há mais de quatro anos, o qual vinha

utilizando sem qualquer anormalidade até que, no mês de outubro de 2011, deixou de

funcionar por ausência de serviço. Assim, certificou-se do ocorrido, sendo informado que

sua linha havia sido transferida para outra operadora, primeira promovida, todavia, sem

qualquer solicitação.

Ao final, requereu a devolução do chip de n.º 83-88120716, com a promoção

anteriormente contratada, bem como uma indenização pelo abalo psíquico sofrido.

Em  sede  de  tutela  antecipada,  o  Juiz  determinou  que  as  promovidas

restabelecessem a linha telefônica informada, com o mesmo plano e condições aos quais

o autor havia aderido, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$

100,00 (cem reais), limitado ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sobrevindo  a  sentença,  o  Magistrado  de  Base  confirmou  a  medida

anteriormente deferida, para condenar os demandados ao pagamento de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) por danos morais, sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para

cada, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no

INPC, incidentes a partir do arbitramento.

Finalmente, fixou custas e honorários advocatícios no percentual  de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada  com  o  decisum,  a  segunda  promovida  (TNL  PCS  S/A)

manejou apelação civil,   alegando basicamente,  que não praticou ilícitos,  tampouco o

promovente comprovou o abalo extrapatrimonial sofrido.
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Ao final,  requer o provimento do recurso, no sentido de que seja julgado

improcedente o pedido formulado na exordial, ou, caso haja entendimento diverso desta

Corte, pugna pela minoração da indenização.

Contrarrazões apresentadas pelo autor e pela primeira demandada (Claro

S/A), respectivamente, às fls. 225/229 e 247/253.

Manifestação  ministerial  às  fls.  240/241,  opinando,  tão  somente,  pelo

prosseguimento do feito, sem deliberação meritória.

É o relatório.

 

VOTO

Conforme relatado, alega a empresa de telefonia que não praticou ilicitude,

tampouco foi comprovado o dano extrapatrimonial. 

Esses argumentos não socorrem à demandada,  uma vez que a falha na

prestação do serviço ficou evidente na medida em que foi realizada a portabilidade do

terminal telefônico do autor sem a sua anuência. 

Note-se que a responsabilidade da empresa restou configurada, como bem

registrou o Juiz de primeiro grau, in verbis:

“A própria contestação da promovida CLARO S/A aponta onde
ocorrida a falha na prestação do serviço.

A portabilidade foi requerida por uma terceira pessoa perante a
operadora CLARO,  a  consumidora  Severina Pereira  da Silva  –
(fls. 102) – residente na cidade de Mari/PB.

Acontece que, quando da solicitação do procedimento migratório,
a concessionária OI incluiu erroneamente os dados do aqui autor,
o  que  naturalmente  ocasionou  a  suspensão  do  serviço  e  a
transferência da linha móvel.

A operadora CLARO, por sua vez, ao recepcionar a liberação da
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portabilidade pela OI não cuidou em conferir os dados, de sorte
que igualmente contribuiu para a falha na prestação do serviço se
aperfeiçoasse. 

Ambas  as  promovidas,  portanto,  contribuíram  para  o  evento
danoso” (fls. 173)

A  jurisprudência  pátria  já  decidiu  que  há  danos  morais  nesses  casos,

conforme arestos em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FA ZER C/C
DANOS MORAIS. PORTABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.  EMPRESA  NÃ  O  TROUXE  A  OS  AUTOS  PROVA
INEQUÍVOCA  DA  ANUÊNCIA  DA  CONSUMIDORA.  DANOS
MORAIS.  OCORRÊNCIA.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 1. Não se presume a autorização do procedimento de
portabilidade  com  fulcro  apenas  em  telas  de  computador
referentes  à  linha  reclamada,  que  podem  ter  sido  feitas
unilateralmente  pela  empresa-ré,  ora  apelante,  sem  a
concordância  da  titular.  Dessa  forma,  competia  às  requeridas,
operadoras de telefonia,  comprovar que houve a solicitação da
portabilidade numerária pelo consumidor,  o que não ocorreu no
caso em apreciação. 2. A relação existente entre as partes é de
consumo,  sendo  as  requeridas  fornecedoras  de  serviços  de
telefonia móvel e a autora a consumidora, já que destinatária final
desses  mesmos  serviços,  os  quais  deveriam  funcionar
perfeitamente (arts. 1º e 2º, da Lei n. 8.078/90). 3. Verificada a
ocorrência do ato ilícito, consistente na má prestação do serviço
de telefonia móvel, já que não houve comprovação de solicitação
de  portabilidade,  tendo  ocorrido,  porém,  a  suspensão  no
fornecimento  do serviço.  4.  Dano moral  caracterizado  pelo agir
ilícito  da  ré  que  ultrapassa  o  mero  dissabor.  5.  Dada  às
peculiaridades do caso em concreto, deve mantida a indenização
por  danos  morais  porquanto  assegura  o  caráter  repressivo  e
pedagógico da indenização,  sem constituir-se elevado bastante
para  o  enriquecimento  indevido  da  parte  autora.  (TJMS;  APL
0003588-47.2010.8.12.0004;  Amambaí;  Terceira  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Fernando Mauro Moreira Marinho;  DJMS 05/03/2013;
Pág. 17) 

CONSUMIDOR.  SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.
PORTABILIDADE  NÃO  SOLICITADA  PELA  TITULAR.
TRANSFERÊNCIA  DO  TERMINAL  TELEFÔNICO  PARA
OPERADORA DIVERSA DA CONTRATADA, SEM ANUÊNCIA
DO USUÁRIO. DIREITO EM EXIGIR O RESTABELECIMENTO
DO  SERVIÇO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  REDUZIDO  PARA  R$  2.000,00,  EM
OBSERVÂNCIA AO PATAMAR USUALMENTE ADOTADO POR
ESTAS  TURMAS  RECURSAIS  EM  CASOS  ANÁLOGOS.
SENTENÇA  PARCIALMENTE  CONFIRMADA  POR  SEUS
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PRÓPRIOS, FUNDAMENTOS. 1. Os documentos acostados ao
feito conferem verossimilhança à versão trazida na inicial, de
que a autora foi surpreendida com a execução de portabilidade
de seu terminal telefônico para a operadora ré, procedimento que
provocou  a  indisponibilidade  de  sua  linha  telefônica.  2.  A
demandada, por sua vez, restringiu-se a alegar a solicitação da
portabilidade pela demandante, não apresentando prova capaz de
corroboras  suas  alegações.  Demonstrada,  assim,  a  falha  na
prestação de serviço por parte da demandada, que provocou a
indisponibilidade  do  serviço.  3.  Essa  situação,  conforme
entendimento  sedimentado  nestas turmas recursais,  caracteriza
danos  morais  e  ampara  a  indenização  postulada.  O  valor
indenizatório, entretanto, comporta redução para R$ 2.000,00, em
adequação  aos  parâmetros  usualmente  adotados  em  casos
semelhantes.  4.  Astreinte  é  matéria  adstrita  à  fase  de
cumprimento,  não servindo a seara cognitiva do processo para
averiguar  o  atendimento  da  determinação  judicial,  tampouco  a
incidência da multa arbitrada. Eventual renitência da requerida, a
justificar  a  exigibilidade  da  astreinte,  deve  ser  apurada  na
oportunidade  adequada  recurso  parcialmente  provido.  (TJRS;
RecCv  25895-50.2012.8.21.9000;  Canela;  Segunda  Turma
Recursal  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Eduardo  Richinitti;  Julg.
21/05/2013; DJERS 27/05/2013) 

É cediço que os prejuízos extrapatrimoniais, na hipótese, segundo a majori-

tária jurisprudência, são presumíveis – in re ipsa – prescindindo de prova objetiva. Nesse

sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. CIVIL. CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO DE
TELEFONIA.  PORTABILIDADE.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  RECURSOCONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1.
Tendo demonstrado o autor o fato constitutivo do seu direito,
a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC e, sendo objetiva a
responsabilidade  da  empresa  de  telefonia  (art.  14  do  CDC),
impõe-se  o  dever  de  indenizar,  por  caracterizado  o  defeito  na
prestação do serviço; 2. A situação de transtorno experimentada
pelo  autor  decorrente  da  prestação  defeituosa  do  serviço  pela
demandada enseja dano passível de  reparação; 3. A indenização
por danos extrapatrimoniais deve ser fixada em patamar suficiente
para atenuar as conseqüências das ofensas aos bens jurídicos
tutelados,  não  significando,  por  outro  lado,  um  enriquecimento
sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de
forma  a  dissuadi-lo  da  prática  de  nova  conduta;  4.  Uma  vez
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
fixação  do  quantum  indenizatório,  não  há  que  se  falar  em
redução;  5.  Recurso  conhecido  e  improvido.  (TJAC;  Rec.
0022830-57.2011.8.01.0070;  Ac.  4.941;  Segunda  Turma
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Recursal;  Rel.  Juiz Leandro Leri Gross; DJAC 03/09/2012; Pág.
32)  

No tocante ao pleito de minoração do quantum fixado, melhor sorte não há à

empresa apelante.

Como é cediço, o dano moral é a lesão a bens personalíssimos, integrantes

da  personalidade,  dentre  outros,  a  integridade  psicológica,  de  maneira  a  causar  dor,

sofrimento e desconforto.

Quanto  ao  valor,  na  falta  de  parâmetros  objetivos  definidos  para  a  sua

fixação, tem-se solidificado o entendimento no sentido de que o mesmo não deve ser de

tal ordem que se convole em fator de enriquecimento, nem tão ínfimo que possa aviltar a

reparação, perdendo sua finalidade.

Saliente-se  que  a  reparação  moral  deve  sempre  ser  fixada  de  forma  a

atender o duplo propósito do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o

ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os

meios de compensar a dor e os transtornos experimentados, sem que isso implique em

fonte de lucro indevido. 

Como é por demais sabido, no cálculo da compensação por danos morais, o

Julgador  deve  levar  em  conta,  além  da  extensão  da  lesão  e  da  posição  social  e

econômica das partes, o fato de que a indenização não pode ser ínfima a ponto de que

nada  representa  para  o  ofensor,  nem  mesmo  dissuadi-lo  de  outro  igual  atentado,

tampouco ser elevada a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa do ofendido. 

Em sendo assim, entendo que a reparação, a título de abalo psicológico, foi

arbitrada em valor compatível com a extensão do abalo,  devendo ser mantido o valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), repartido entre os demandados, importância que enten-

do compensar os dissabores suportados pelo autor e encontra-se dentro da realidade

econômica das partes e do caso em disceptação.
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Ante o exposto, com base nas assertivas acima delineadas, DESPROVEJO

A SÚPLICA APELATÓRIA, mantendo incólume a sentença a quo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J13 RJ/02.
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