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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0032770-54.2009.815.2001
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Richard Allan.
Advogado : Daniel Sampaio de Azevêdo.
Apelada : TNL PCS S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  SERVIÇO  DE  TELEFONIA
MÓVEL.  PERDA  DE  CHIP.  AUSÊNCIA  DE
COMUNICAÇÃO  À  OPERADORA  DE
TELEFONIA.  COBRANÇA  DE  LIGAÇÕES
EFETUADAS  DA  LINHA  PERDIDA.
INSCRIÇÃO  NO  CADASTRO  DOS
INADIMPLENTES.  AUSÊNCIA  DE
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  EMPRESA
CREDORA.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO
DIREITO.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.
INCABÍVEL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DE  ATO  ILÍCITO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REPARAÇÃO  POR
DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU. APELO IMPROVIDO.

-  O  recorrente  não  trouxe  qualquer  comprovação
acerca  da  comunicação  do  extravio  do  chip  à
operadora telefônica recorrida. 

-  “O usuário  é  o  guardião  do  equipamento  de
telefonia, sendo responsável pelo seu uso, inclusive
por  terceiros.  Somente  poderá  eximir  sua
responsabilidade  quando  houver  imediata
comunicação para fins de bloqueio ou cancelamento
de uso do chip”.
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-  Incumbe ao  promovente  provar  o seu  direito  nos
termos  do  art.  333,  I,  do  CPC,  não  cabendo  ao
magistrado determinar a inversão do ônus da prova. A
verossimilhança  das  alegações  bem  como  a
hipossuficiência  do  consumidor  são  pré-requisitos
para  haja  a  inversão  do ônus  probandi,  o  que  não
ocorreu no presente caso.

- A culpa exclusiva da vítima elide a responsabilidade
do agente, uma vez que há o rompimento da relação
de  causalidade  entre  a  conduta  praticada  e  o  dano
sofrido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.   

Trata-se  de  Apelação  interposta  por  Richard  Allan,
hostilizando  sentença  oriunda  do  Juízo  da  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  da
Capital, prolatada nos autos da Ação Ordinária movida contra OI Telefonia -
TNL PCS S/A.

Depreende-se da inicial que o autor era titular de duas linhas
telefônicas móveis junto à parte promovida, as quais eram identificadas pelos
números (83) 8832-0454 e (83) 8832-0455.

Asseverou que, durante todo o período de vigência do contrato
celebrado  entre  as  partes,  utilizou  apenas  a  primeira  linha  telefônica,  sem
efetuar qualquer ligação do número (83) 8832-0455.

Aduziu  que,  no  entanto,  no  mês  de  junho  de  2009,  fora
surpreendido pela cobrança no valor de R$ 590,97 (quinhentos e noventa reais
e  noventa  e  sete  centavos)  relativos  a  ligações  realizadas  a  partir  da
supracitada  linha  móvel.  Neste  contexto,  afirmou que  “preocupada  com a
cobrança e as ligações indevidas, a parte Promovente ligou várias vezes para
a  parte  Promovida  com  o  intuito  de  solucionar  o  caso,  informando  da
impropriedade destas ligações, inclusive sobre a inutilização da linha de nº
(83) 88320455 (que nunca utilizou durante todo o período do contrato, tendo
sido  suas  reclamações  registradas  pelos  seguintes  protocolos:
083497793121, 0833498028477, 0834980028907 (...)”

Todavia,  destacou  que  fora  obrigado  a  proceder  com  o
pagamento da quantia cobrada, a fim de evitar a inscrição de seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste  contexto,  pugnou para  que  fosse  declarada  indevida  a
cobrança e o pagamento do valor de R$ 590,97 (quinhentos e noventa reais e
noventa e sete centavos), determinando-se, ainda, a devolução em dobro de tal
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quantia.  Requereu,  ainda,  indenização  por  danos  morais  decorrentes  da
conduta perpetrada pela parte promovida. 

Juntou documentos (fls. 07/12-v).

Citada, a parte promovida apresentou contestação (fls. 51/59),
aduzindo, em suma, que o autor não cientificou a demandada acerca da perda
do Chip relativo à linha sub judice, motivo pelo qual não poderia ser eximido
da cobrança efetuada. 

Alegou, pois, que “nos sistemas da empresa ré, a solicitação
de bloqueio do CHIP só veio a se realizar no dia 26/06/2009, após a fatura
em questão ter sido emitida (25/06/2009)”.

Assim, defendeu a regularidade da cobrança  efetuada,  ante  a
culpa exclusiva da vítima, bem como a inexistência de danos de ordem moral.

Réplica impugnatória (fls. 137/139).

Em sentença de fls. 150/152, o juízo a quo entendeu que o autor
não demonstrou ter realizado a necessária comunicação à operadora telefônica
acerca da perda do chip, para fins de cancelamento da respectiva linha móvel.
Assim, julgou a demanda improcedente, reconhecendo que a promovida agiu
no exercício regular de seu direito. 

A parte autora opôs embargos de declaração (fls. 153/156), os
quais foram rejeitados pela decisão de fls. 157/158.

Inconformado com o decisum a quo, o promovente interpôs o
Recurso Apelatório. Em suas razões (fls. 160/163), assevera que, ao revés do
que fora consignado na decisão vergastada, requerera, por diversas vezes, o
bloqueio do chip  em disceptação, logo após o respectivo furto. Aduz, assim,
que “seguiu todo o procedimento necessário em conformidade com o caso; já
a parte Recorrida agiu equivocadamente, sem o seu dever de presteza, visto
que,  mesmo  diante  das  diversas  tentativas  de  comunicação  da  parte
Recorrente,  permitiu  que  um  terceiro,  portador  do  chip,  continuasse
efetuando  ligações,  onerando  a  parte  Recorrente,  e  sem atender  às  suas
reclamações”.   

Neste ínterim, sustentou ser inconteste a configuração da culpa
da empresa recorrida, uma vez que esta teria sido omissa na prestação de seus
serviços, “por não atender de imediato as reclamações da parte Recorrente e,
ainda, imputar-lhe o pagamento de um valor que a esta não corresponde”.

Por fim, pleiteia a reforma na decisão vergastada, julgando-se
procedentes os pedidos exordiais.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (fls.
165/173).
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O Ministério  Público  ofereceu  parecer  às  fls.  178,  opinando
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de se conhecer o presente recurso.

Ab initio, cumpre analisar se a cobrança da dívida  sub judice
fora regular ou não. 

Como visto, em sede de inicial, o ora apelante alegou que nunca
utilizara a linha telefônica de nº (83) 8832-0455, mas que, em julho de 2009,
fora surpreendido pela cobrança no valor de R$ 590,97 (quinhentos e noventa
reais e noventa e sete centavos) relativo a ligações realizadas a partir de tal
linha móvel.

Alegou, ainda, que, após ter recebido a respectiva fatura, entrou
em  contato  por  diversas  vezes  com  a  parte  promovida,  “informando  da
impropriedade destas ligações, inclusive sobre a inutilização da linha de nº
(83)  88320455  (...).”  Informou,  também,  os  números  dos  protocolos  dos
contatos  mantidos  com  a  parte  demandada  com  o  intuito  de  solucionar  a
problemática. 

No entanto, é de se destacar que em momento algum o autor
relatou que havia perdido o  chip  correspondente à linha móvel em questão,
embora houvesse tal  informação nos  autos,  especificamente no Boletim de
Ocorrência  Policial,  o  que  torna  tal  fato  inconteste.  Do  mesmo  modo,  o
demandante,  também na exordial,  não fez qualquer  menção a um possível
pedido de cancelamento da linha junto à operadora telefônica promovida.

Destarte, como registrado pelo magistrado sentenciante, o autor
não comprovou ter efetuado a comunicação da perda ou extravio do  chip  à
operadora recorrida, fato que possibilitaria “o bloqueio ou cancelamento do
chip, evitando-se a utilização por terceiros”.

Doutro  norte,  em  suas  razões  de  apelação,  o  recorrente
simplesmente mudou sua versão dos fatos, passando a aduzir que requerera,
por diversas vezes, o bloqueio do chip em disceptação, logo após o respectivo
furto.  Aduz,  assim,  que  “seguiu  todo  o  procedimento  necessário  em
conformidade com o caso; já a parte Recorrida agiu equivocadamente, sem o
seu dever  de presteza,  visto  que,  mesmo diante das  diversas  tentativas de
comunicação da parte  Recorrente,  permitiu  que  um terceiro,  portador  do
chip,  continuasse efetuando ligações,  onerando a parte  Recorrente,  e sem
atender às suas reclamações”.   

Ora, em um primeiro momento, o autor omitiu a perda ou furto
do  chip, aduzindo apenas que as ligações cobradas nunca foram realizadas,
uma vez que a linha móvel em disceptação nunca fora utilizada. Todavia, após
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ver sua pretensão naufragada, reconheceu o extravio em questão e passou a
alegar que, logo após o furto, procedeu a diversos pedidos de cancelamento da
linha telefônica móvel.

A mudança de versão já deixaria antever a completa falta de
consistência  argumentativa  do  apelante.  No  entanto,  espancando  quaisquer
dúvidas, a apelada, quando de sua contestação, juntou documentação (fls. 108)
que  demonstra  que  o  pedido  de  bloqueio  do  chip apenas  ocorreu  em
26.06.2009, ou seja, em data posterior à realização das ligações cobradas ao
autor. 

Não fosse isso, o próprio Boletim de Ocorrência juntado pelo
demandante é de data posterior ao vencimento das faturas cobradas pela parte
promovida.

Pois bem.

Como  dito  na  decisão a  quo,  “o  usuário  é  o  guardião  do
equipamento  de  telefonia,  sendo  responsável  pelo  seu  uso,  inclusive  por
terceiros.  Somente  poderá  eximir  sua  responsabilidade  quando  houver
imediata  comunicação para  fins  de  bloqueio  ou  cancelamento  de  uso  do
chip”.

Com efeito, aplica-se à espécie o disposto no artigo 8º, inciso
VII, alínea a do Anexo da Resolução nº 477/2007 da Anatel, que assim dispõe:

“Art. 8º Constituem deveres dos Usuários do SMP:

(...)

VII - comunicar imediatamente à sua prestadora:

a) o roubo, furto ou extravio de aparelhos;

b) a transferência de titularidade do aparelho;

c) qualquer alteração das informações cadastrais”.(grifo
nosso).

No mesmo sentido, trago à baila o seguinte julgado:

“RECURSO  INOMINADO.  TELEFONIA.  FURTO  DE
APARELHO  CELULAR.  AUSÊNCIA  DE
COMUNICAÇÃO  À  OPERADORA DE  TELEFONIA E
DE  REGISTRO  DE  OCORRÊNCIA  POLICIAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. È dever
do  consumidor  vítima  de  furto  de  aparelho  celular
informar à operadora de telefonia e registrar ocorrência
policial.  Assim  não  o  fazendo  deve  responder  pelos
débitos gerados após o furto.  A operadora de telefonia
não  tem  condições  de  adivinhar  que  o  aparelho  foi
furtado para proceder  ao bloqueio ou cancelamento A
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comunicação  do  fato  à  concessionária  de
telecomunicações  é  ônus  mínimo  de  prova,  sendo,
portanto,  impassível  de  inversão.  Sentença  de
improcedência  mantida  pelos  próprios  fundamentos.
RECURSO  DESPROVIDO. (Recurso  Cível  Nº
71004392668,  Segunda  Turma  Recursal  Cível,  Turmas
Recursais,  Relator:  Ketlin  Carla  Pasa  Casagrande,
Julgado  em  08/11/2013).  (TJ-RS  -  Recurso  Cível:
71004392668  RS  ,  Relator:  Ketlin  Carla  Pasa
Casagrande,  Data de  Julgamento: 08/11/2013, Segunda
Turma Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 13/11/2013)”. (grifo nosso).

Ora, caberia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 333 do CPC, e como assim não
o fez, a improcedência do pedido é medida de rigor.

Sobre  o  ônus  probatório,  ensina  HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR: 

"Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco  de  perder  a  causa  se  não  provar  os  fatos
alegados e dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional.  Isto  porque,  segundo máxima antiga,
fato  alegado  e  não  provado  é  o  mesmo  que  não
inexistente."  (THEORORO  JÚNIOR,  Humberto.
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 42. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2008, p. 387-388)"

Ainda acerca da matéria, ensina o ilustre processualista:

"Por  outro  lado,  de  quem  quer  que  seja  o  ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-
se como completa e convincente a respeito do fato de
que deriva o direito discutido no processo. Falta de
prova  e  prova  incompleta  equivalem-se,  na
sistemática processual do ônus da prova."

Acrescente-se  que  tal  regra  incide  até  mesmo  nos  casos
submetidos  às  normas  consumeristas.  Apesar  de  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  prever  a  inversão  do  ônus  probatório,  deve  o  autor  da  ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.

A respeito do tema, destaco o pensamento de  Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
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facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor  não  fica  dispensado  de  produzir  provas
em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma,
ou  seja,  o  consumidor  como  autor  da  ação  de
indenização,  deverá  comprovar os fatos constitutivos
do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso,  inclusive  com  possibilidade  de  inversão  do
ônus da prova em seu favor, conforme será analisado
em seguida.  Deve ficar claro, porém, que o ônus de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação a estes dois pressupostos da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor  e  a  defesa  do  fornecedor.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. p.328, grifo nosso)

Portanto,  incumbiria ao promovente provar  o seu direito  nos
termos  do  art.  333,  I,  do  CPC,  não  cabendo  ao  magistrado  determinar  a
inversão do ônus  da  prova.  A verossimilhança  das  alegações  bem como a
hipossuficiência  do  consumidor  são  pré-requisitos  para  haja  a  inversão  do
ônus probandi, o que não ocorreu no presente caso. Prevalece, na espécie, o
princípio que rege o processo civil, em que a parte autora assume o risco de
perder a causa se não comprovar os fatos inicialmente alegados.

Ademais, para que reste caracterizada a responsabilidade civil
da  empresa  recorrida,  necessário  se  faz  a  presença  de  três  requisitos:  a
conduta,  o  dano  ou  o  prejuízo  e  o  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta
praticada e o dano sofrido. Todavia, na espécie, verifica-se que existiu culpa
exclusiva do autor, que não comprovou a imediata comunicação do extravio
do chip à operadora telefônica, o que ocasionou a quebra do nexo causal e, por
conseguinte, a responsabilidade civil da empresa do dever de indenizar.

Dessa  forma,  entendo  que  não  houve  a  caracterização  de
qualquer conduta ilícita da empresa apelada, já que agiu no exercício regular
do seu direito. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a

Apelação Cível 0032770-54.2009.815.2001 7



Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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