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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004064-80.2013.8.15.0171.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Esperança.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: TIM Celular S.A.
ADVOGADOS: Christianne Gomes da Rocha (OAB/PE nº. 20.335) e outros.
APELADOS: Gilselda de Souza Costa e outros.
ADVOGADO: Gabriel Martins de Oliveira (OAB/PB nº. 12.921). 

EMENTA:  AÇÃO  ORDINÁRIA.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL
DURANTE  DETERMINADO  PERÍODO.  SUPOSTA  IMPOSSIBILIDADE  DE
EFETUAR  E  RECEBER  LIGAÇÕES. PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO  DA  EMPRESA  DE  TELEFONIA.  TELEFONIA  MÓVEL.
SERVIÇO  ESSENCIAL.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DURANTE
OS  PERÍODOS  APONTADOS.  ACERVO  PROBATÓRIO  QUE  NÃO  SE
PRESTA A DEMONSTRAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER
DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. ART. 333, I, DO CPC/73. REFORMA
DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO.

1.  A inversão do  onus probandi preceituada pelo art.  6°,  VIII,  do CDC, não se
autoriza  pela  simples  constatação  da  natureza  consumerista  da  relação  jurídica,
havendo  necessidade,  mais  que  isso,  da  verossimilhança  da  alegação  ou  da
hipossuficiência técnica quanto aos meios disponíveis para a produção da prova, de
modo que o art. 333, I, do CPC, não pode ser automaticamente relativizado, mas
ponderado em aplicação conjunta com a legislação consumerista.

2. Na espécie, não há sequer indício da ocorrência do fato narrado, o que fulmina o
requisito da verossimilhança, tampouco se vislumbra dificuldade na produção das
provas necessárias ao convencimento de sua existência.

3. “A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não
ensejando  indenização  por  danos  morais”.  (AgRg  no  AREsp  10.396/ES,  Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

4. Para a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar deve
restar  caracterizado  o  ato  ilícito,  o  dano  causado  à  vítima  e  o  nexo  de
causalidade entre ambos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0004064-80.2013.8.15.0171, em que figuram como Apelante TIM Celular S.A. e
como Apelados Gilselda de Souza Costa e outros.



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em dar provimento à Apelação.

VOTO.

TIM Celular S.A. interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Esperança, f. 166/169, nos autos da Ação de Indenização
por Dano Moral intentada em seu desfavor por Gilselda de Souza Costa e outros,
que julgou o pedido procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 1.500,00 a cada
um dos Autores, ao fundamento de que ela, na qualidade de fornecedor em relação
de consumo, não comprovou a continuidade e a qualidade dos serviços prestados de
telefonia móvel, que supostamente haveriam ficado indisponíveis ao longo de dois
meses do início do ano de 2013.

Em  suas  razões  recursais,  f.  173/187,  alegou que  a  linha  telefônica  de
titularidade  dos  Apelados  sempre  estiveram ativas  e  em perfeito  funcionamento
desde o início da prestação do serviço e que não foram demonstrados quaisquer
danos advindos da suposta  indisponibilidade,  requerendo a reforma da Sentença
para  que  o  pedido  seja  julgado  improcedente  ou,  subsidiariamente,  para  que  o
quantum indenizatório seja reduzido.

Nas  Contrarrazões,  f.  199/202,  os  Apelados  alegaram  que  as  redes  de
telefonia móvel de suas propriedades ficaram indisponíveis ao longo de dois meses
do  início  do  ano  de  2013,  impossibilitando-os  de  realizarem  ou  receberem
chamadas, e que, por ser fato público e notório, não carece de comprovação, pelo
que requereu o desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  conhecimento  da  Apelação,  f.
207/209, abstendo-se de pronunciamento quanto ao mérito, por entender ausentes os
requisitos legais impositivos de sua intervenção, nos termos do art. 176 a 181, do
Código de Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e o preparo foi recolhido, f. 188, razão pela qual
presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  previstos  no  CPC/73,  conforme
Enunciado  Administrativo  nº.  02  do  STJ1,  presentes  os  demais  requisitos  de
admissibilidade, dela conheço.

O Código de Defesa do Consumidor,  em seu art.  14,  caput,  estabelece a
responsabilidade  civil  do  fornecedor  decorrente  de  defeito  do  serviço  por  ele
prestado é objetiva2.

1 STJ,  Enunciado administrativo  nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento no  CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem



Os Apelados afirmaram, na Exordial, que ao longo de dois meses do início
do ano de  2013 ficaram impossibilitados  de  efetuar  e  receber  chamadas,  ante  a
indisponibilidade da rede móvel da Apelante.

Nada obstante a alegação de descontinuidade da prestação dos serviços, os
Autores/Apelados  não  apresentaram  qualquer  documento  que  demonstrasse  um
mínimo indício da falha na prestação do serviço de telefonia móvel, restringindo-se
a afirmar vagamente que a indisponibilidade ocorreu ao longo de dois meses do
início do ano de 2013.

Os Apelados poderiam haver  provado minimamente a  ocorrência  do fato
mediante  apresentação  de  fotos  dos  seus  aparelhos  telefônicos  durante  os  dois
meses em que houve a  alegada indisponibilidade do serviço,  por gravações que
demonstrassem  a  suposta  impossibilidade  de  realizar  ligações  e/ou  requerido
informações  a  Agência  Nacional  de  Telecomunicações,  permanecendo,  contudo,
inertes, embora ampla produção probatória lhes haja sido oportunizada, consoante
se infere do Termo de Audiência de f. 161. 

A inversão do onus probandi preceituada pelo art. 6°, VIII, do CDC3, não se
autoriza  pela  simples  constatação  da  natureza  consumerista  da  relação  jurídica,
havendo  necessidade,  mais  que  isso,  da  verossimilhança  da  alegação  ou  da
hipossuficiência técnica quanto aos meios disponíveis para a produção da prova, de
modo que o art. 333, I, do CPC, não pode ser automaticamente relativizado, mas
ponderado  em  aplicação  conjunta  com  a  legislação  consumerista,  segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça4

Não  há  sequer  indício  da  ocorrência  do  fato  narrado,  o  que  fulmina  o
requisito da verossimilhança, tampouco se vislumbra dificuldade na produção das
provas necessárias ao convencimento de sua existência.

Não faz sentido inverter o onus probandi no que diz respeito ao motivo da

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3 CDC, Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
[…]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

4 AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  (ART.  544,  DO  CPC)  -  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL C/C ABATIMENTO DE PREÇO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. […] 3. No tocante à infringência aos
arts. 2º e 6º, inciso VIII, do CDC, (...) a jurisprudência desta Corte Superior consagra entendimento
no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos
aspectos  de  verossimilhança  da  alegação  do  consumidor  e  de  sua  hipossuficiência,  conceitos
intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias,
cujo reexame é vedado em sede especial, ut súmula nº 07/STJ" (AgRg no REsp 662.891/PR, 4ª
Turma,  Relator  Ministro  FERNANDO GONÇALVES, DJ  de  16.5.2005).  4.  Agravo regimental
desprovido (STJ, AgRg no AREsp 379.315/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 04/12/2014, DJe 12/12/2014).



indisponibilidade se sequer há um mínimo de convicção sobre sua ocorrência, cuja
prova estava ao pleno alcance do consumidor.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a mera interrupção ou bloqueio do serviço de telefonia não ocasiona, por si só,
danos morais, porquanto constitui mero dissabor decorrente do cotidiano5.

Não há que se falar em responsabilização civil  e o consequente dever de
reparação  por  parte  da  Apelante,  eis  que  ausentes  os  elementos  para  a  sua
configuração.

A  Sentença  se  fundamentou  em  presunção  formada  a  partir  de  meras
alegações formuladas na Petição Inicial, pelo que a condenação não pode subsistir
diante da completa ausência de prova da ocorrência da alegada falha na prestação
dos serviços de telefonia ou do dano eventualmente suportado pelos Apelados.

Posto isso,  conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para reformar a
Sentença  e  julgar  o  pedido  improcedente,  condenando  os  Autores,
solidariamente,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  de  honorários
advocatícios,  fixados  em R$ 1.000,00,  suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade judiciária concedida, f. 32.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)  -  AÇÃO  DE
RESTABELECIMENTO  DE  SERVIÇOS  TELEFÔNICOS  C/C  REPARAÇÃO  DE  DANOS  -
DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO.  INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AUTORA. 1. Não é possível a este Tribunal conhecer de violação a dispositivo
da Constituição Federal, mister reservado ao Supremo Tribunal Federal,  ainda que para fins de
prequestionamento. 2. Pronunciado pela Corte de origem a ocorrência de mero dissabor, não tendo
configurado  qualquer  dano  à  honra  objetiva  da  pessoa  jurídica,  a  revisão  de  tal  entendimento
demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal
especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra,
mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes. 4. Agravo regimental
desprovido.  (AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel.  Ministro MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA,
julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).


