
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÕES CÍVEIS n. 0008458-96.2011.815.0011

ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
1º APELANTE: André Nóbrega Quintans Colares e outros
ADVOGADO: André Nóbrega Quintans Colares
2º APELANTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior
APELADOS: Os próprios recorrentes

PROCESSUAL CIVIL –  Primeiro apelo –
Ausência de assinatura original – Recurso
inexistente –  Não  conhecimento  –
Entendimento firmado por Tribunal Superior
– Seguimento negado.

-  “Não se  conhece de  recurso  em que é
apresentada  somente  cópia  reprográfica
sem autenticação ou assinatura original do
advogado.” (AgRg no Ag 1338608/PR, Rel.
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011,
DJe 23/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL – Segundo apelo –
Bloqueio  indevido  de  linhas  telefônicas  –
Dano  moral  –  Ocorrência  –  Valor
indenizatório  –  Proibição da “reformatio  in
pejus”  –  Manutenção – Precedentes deste
Tribunal – Seguimento negado.

- A impossibilidade de usufruir do serviço de
telefone  móvel  não  pode  ser  considerada
como  mero  aborrecimento,  principalmente
porque  causado  diretamente  pela
negligência da empresa ré, que bloqueou a
linha telefônica dos autores indevidamente.
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- Em observância ao princípio da proibição
da "reformatio in pejus", deve prevalecer o
valor indenizatório arbitrado na sentença.

- Nos termos do art. 557, “caput”, do Código
de  Processo  Civil,  o  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo
Tribunal,  do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelações cíveis,  interpostas
por  André  Nóbrega  Quintans  Colares  e  outros e  por  TNL  PCS  S/A,
respectivamente, desafiando sentença de lavra do MM. Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que julgou procedente, em parte,
os pedidos formulados na “ação de obrigação de fazer com pedido de danos
materiais e morais”, ajuizada pelos primeiros contra o segundo recorrente.

O magistrado sentenciante entendeu que a
demandada promoveu bloqueio indevido de linhas telefônicas dos autores,
sem  qualquer  respaldo  contratual  para  tanto,  condenando,  com  isso,  a
empresa de  telefonia  ao  pagamento  de  indenização por  danos  morais  no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada demandante.

Inconformados com a decisão,  os autores
defendem que há comprovação nos autos do pagamento de fatura em valor
indevido, razão pela qual caberia a condenação da empresa à devolução em
dobro da mencionada quantia. 

Sustentam  os  promoventes,  ainda,  a
possibilidade  de  majoração  dos  danos  morais,  bem como  dos  honorários
advocatícios pela sucumbência.

Por fim, requerem o provimento do apelo.

Por sua vez,  a  TNL PCS S/A,  igualmente
irresignada,  alega  a  impossibilidade  de  enriquecimento  sem  causa  dos
promoventes,  tratando a questão referente ao bloqueio  de linhas de mero
aborrecimento,  onde  restou  claro  o  interesse  da  empresa  de  sanar  o
infortúnio. 
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Afirma que a efetivação do bloqueio se deu
em favor dos próprios autores, já que o valor da fatura atual ultrapassava em
muito os valores que anteriormente eram pagos.

Disserta  sobre  a  inexistência  de
comprovação abalo extrapatrimonial e a exorbitância do dano, considerando a
limites abalizados pela jurisprudência pátria.

Outrossim, requer o provimento do apelo.

Devidamente  intimadas,  as  partes  não
contrarrazoaram os apelos, conforme noticia certidão de fl. 285.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer  de  fls.  293/296,  opinando  pelo  prosseguimento  da  tramitação  do
recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

PRIMEIRO APELO

O recurso não merece ser conhecido.

Verifica-se que  a  apelação  cível  de  fls.
233/238 não possui assinatura original de seu subscritor – Dr. André Nóbrega
Quintans Colares –, nem sequer sua autenticação.

Nesses  termos,  segundo  a  jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, não se pode conhecer de recurso em que é
apresentado somente em cópia reprográfica sem autenticação ou assinatura
original do advogado. 

A propósito, confiram-se os julgados:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  ORIGINAL.  NÃO
CONHECIMENTO.
1.  Não se  conhece  de recurso  em que é  apresentada
somente  cópia  reprográfica  sem  autenticação  ou
assinatura original do advogado.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no Ag 1338608/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE  NORONHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
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17/05/2011, DJe 23/05/2011)
….

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PETIÇÃO  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  INTERPOSTA  MEDIANTE  CÓPIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- É inexistente recurso apresentado por meio de cópia
não  autenticada  ou  sem  a  assinatura  original  do
advogado da parte.
- Agravo não provido.
(AgRg  no  Ag  1352081/SP,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
16/12/2010, DJe 02/02/2011)
….

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTOCOLO  DO  RECURSO  ESPECIAL  ILEGÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  VERIFICAÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.  PETIÇÃO  DO
AGRAVO  REGIMENTAL  INTERPOSTA  MEDIANTE
CÓPIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Petição de agravo regimental interposta por meio de
simples cópia.
1. É inexistente recurso apresentado por meio de cópia
não  autenticada  ou  sem  a  assinatura  original  do
advogado da parte.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg  no  Ag  1197510/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
09/02/2010, DJe 18/02/2010)

Ademais,  não  se  olvida  que  os  atos
processuais podem ser "produzidos, transmitidos, armazenados e assinados
por  meio  eletrônico",  mas  para  que  sejam  reputados  válidos,  devem  ser
praticados em consonância com a forma estabelecida em lei (§ 2º do art. 154
do CPC), não sendo este o caso dos autos.

Ante  o  exposto  e em  harmonia  com  a
jurisprudência  firmada  por  Tribunal  Superior,  não  merece seguimento  o
primeiro recurso apelatório.

SEGUNDO APELO

Aduz a empresa de telefonia que o bloqueio
de linhas telefônicas gerou mero aborrecimento,  não restando comprovado
qualquer abalo extrapatrimonial. 

Ainda,  afirmou  a  insurgente  que  a
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efetivação do procedimento se deu em favor dos próprios promoventes, já que
o valor da fatura no momento do bloqueio ultrapassava em muito os valores
que anteriormente eram pagos.

No entanto, em que pesem os argumentos,
observa-se que  os autores  contrataram serviço de telefonia  móvel  e,  sem
justificativa convincente, a promovida promoveu bloqueio indevido das linhas.

Como  se  sabe,  o  telefone,  pela  sua
utilidade, tornou-se necessário à vida social. A sua ausência pode acarretar
angústias nos consumidores, que ficam privados da comunicação móvel.

Além  disso,  observa-se  que  os
demandantes são profissionais ou mesmo estudantes que, de certa forma,
tem que utilizar com frequência o telefone móvel.

Assim,  a impossibilidade  de  usufruir  do
serviço  de  telefone  móvel  não  pode  ser  considerada  como  mero
aborrecimento, principalmente porque causado diretamente pela negligência
da empresa ré, que bloqueou a linha telefônica da autora indevidamente.

O fato do valor da fatura se encontrar em
excesso não serve como justificativa para a adoção do  bloqueio,  pois não
considera eventualidades que podem ocorrer com os contratantes, bem como
a inexistência de anteriores inadimplementos.

Em  matéria  semelhante  à  dos  autos,
colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.  BLOQUEIO
INDEVIDO.  INÚMERAS  OCORRÊNCIAS.  AUSÊNCIA
DE  PENDÊNCIA  FINANCEIRA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
DETERMINAÇÃO.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  ARBITRAMENTO COM PRUDÊNCIA
E RAZOABILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO SEM
A  UTILIZAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
DEVOLUÇÃO  DA  QUANTIA  ADIMPLIDA
INDEVIDAMENTE.  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA
ANALISADA.  SENTENÇA  CONFIRMADA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DO APELO. -  Não demonstrado o inadimplemento do
consumidor,  o  bloqueio  da  linha  telefônica  móvel
torna-se indevido, face a má prestação do serviço, o que
por si só gera indenização por dano moral. - 0 quantum

5



 Apelações Cíveis nº 0008458-96.2011.815.0011

arbitrado a título de indenização deve servir de punição
para o ofensor e compensação para. a vítima, motivo
pelo qual, o valor fixado na instância primeva deve ser
mantido, por encontrar-se justo e razoável. - Havendo o
pagamento pelo serviço, mesmo sem este ser prestado, a
devolução do  pagamento,  em dobro,  é  medida  que  se
impõe.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº
20020090218542001,  QUARTA  CÂMARA  CÍVEL,
Relator Frederico Martinho da Nódrega Coutinho , j. em
10-07-2012)  
...

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  MUDANÇA  DE  PLANO.  MESMA
CATEGORIA.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.
ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO.
FATURAS  ANTERIORES  ADIMPLIDAS.  BLOQUEIO
DA LINHA INDEVIDO. UTILIZAÇÃO DE APARELHO
EMPRESTADO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
VALOR  INDENIZATÓRIO.  PARÂMETROS  LEGAIS.
CUMPRIMENTO.  DESPROVIMENTO.  -  Por  expressa
previsão  contratual,  a  mudança  de  plano,  na  mesma
categoria,  não  implica  a  incidência  de  multa  por
descumprimento.  -  O  bloqueio  indevido  de  linha
telefônica,  por  si  só,  possibilita  o  reconhecimento  de
indenização  por  danos  morais.  -  O  fato  de  restar
comprovada  a  utilização  de  outro  aparelho,  para
realização  de  chamadas  telefônicas,  não  enseja  a
exclusão de indenização por danos morais. -Desde que
preenchidas as orientações necessárias, o valor fixado, a
título de danos morais, não deverá ser revisto. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120060025242001, 1ª Câmara Cível,  Relator Miguel
de  Britto  Lyra  Filho  ,  j.  em  26-11-2009)  (Destaques
inexistentes nas redações originais).

Quanto  ao  valor  da  indenização,  como
sabido,  a  mensuração  do  dano  moral  consiste  em  árdua  tarefa  para  o
julgador,  devendo  ser  realizada  com  observância  dos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade,  para  que  o  valor  da  indenização  se
equilibre  com a  intensidade  e  gravidade  da  dor  sofrida,  sem,  no  entanto,
resultar em enriquecimento sem causa para a vítima. 

Nesse  sentido,  têm  decidido  os  Tribunais
pátrios:

A indenização  por  dano  moral  é  arbitrável,  mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade
de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir,
de igual e novo atentado, o autor da ofensa.(RT 706/67).
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O Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Como cediço, o valor da indenização por dano moral
sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça,
sendo certo que, na fixação da indenização a este título,
recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação,  proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao
nível  socioeconômico  dos  autores  e,  ainda,  ao  porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso.” 
(AgRg  no  Ag  705.190/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE
SCARTEZZINI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
23.05.2006, DJ 26.06.2006 p. 154).

Com  efeito,  considerando  os  transtornos
suportados pela parte promovente e a capacidade financeira da recorrente,
bem como em consonância com o caráter punitivo e pedagógico do instituto,
entende-se que a quantia  de R$  1.000,00 (um mil  reais)  deve prevalecer,
também em observância ao princípio da proibição da “reformatio in pejus”.

Ante  o  exposto,  nego  seguimento  aos
recursos apelatórios,  com espeque no artigo 557,  “caput”,  do Código de
Processo Civil,  em consonância  ao  entendimento  categoricamente  firmado
por  Tribunal  Superior  e  por  este  Tribunal  Estadual, devendo,  portanto,  ser
mantida a decisão “a quo”. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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