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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0002335-14.2013.815.0011.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da  Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Érico de Lima Nóbrega.
ADVOGADO: Em causa própria.
APELADO: Tim Celular S.A.
ADVOGADO: Christianne Gomes da Rocha.

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. ALEGAÇÃO  DE
INDISPONIBILIDADE  DA  REDE  DE  TELEFONIA  MÓVEL  DURANTE  A
OCORRÊNCIA  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  ENVOLVENDO  A  PARTE.
SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR LIGAÇÕES PARA OS ÓRGÃO
DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO DO AUTOR.
TELEFONIA  MÓVEL.  SERVIÇO  ESSENCIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
UTILIZAÇÃO  DA  LINHA  TELEFÔNICA  DURANTE  OS  PERÍODOS
APONTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE
PRESTA  A  DEMONSTRAR  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
ALEGAÇÃO  DA  PERDA  DE  UMA  CHANCE  EM  RAZÃO  DA  MÁ
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO EM QUE
EXISTIA A OPORTUNIDADE REAL E FOI PERDIDA EM FACE DO EVENDO
OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR FATO HIPOTÉTICO.  NÃO
PROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Para obter  indenização pela  perda de uma chance é  imprescindível  prova da
situação  em  que  existia  a  oportunidade  real  e  que  foi  perdida  em  face  do
evento ocorrido, exigindo uma certeza ou probabilidade séria de obtenção de
benefício  ou  vantagem,  não  sendo  cabível  indenização   por  prejuízo
hipotético. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0002335-14.2013.815.0011, em que figuram como Apelante Érico Lima Nóbrega
e Apelada a Tim Celular S.A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe
provimento. 

VOTO.

Érico de Lima Nóbrega interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de Indenização
por  ele  ajuizada  em desfavor  da  Tim Celular  S.A., que  julgou improcedente  o
pedido, ao fundamento de que o Autor não comprovou a alegada falha no serviço de
telefonia móvel prestado pela Apelada, que supostamente teria ficado indisponível
durante determinado período, bem como que a simples falta de comunicação não
ultrapassa  meros  dissabores,  constituindo  defeitos  técnicos  que  não  podem
caracterizar a perda de uma chance.



Em suas razões, f. 210/215, alegou que a Apelada deve ser responsabilizada
objetivamente por ter-lhe subtraído a oportunidade de ressarcimento dos prejuízos
suportados em razão de acidente de trânsito, porquanto não teve como acionar os
órgãos de trânsito, em razão da indisponibilidade da rede móvel da Apelada no dia
do mencionado acidente, pelo que, no seu entender, deve ser indenizado pela “perda
de uma chance” de ressarcimento dos danos experimentados.

Pugnou pelo provimento do Apelo para que seja reformada a Sentença e
pedido julgado procedente.

Contrarrazoando, f. 218/228, sustentou que a linha telefônica de titularidade
do Apelante sempre esteve ativa e  em perfeito  funcionamento desde o início da
prestação do serviço, e que ele não demonstrou quaisquer danos advindos da suposta
indisponibilidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Apelo e manutenção
incólume da Sentença.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

O  art.  14,  caput,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  estabelece  a
responsabilidade  civil  do  fornecedor  decorrente  de  defeito  do  serviço  por  ele
prestado é objetiva1.

O Apelante afirmou,  na Exordial,  que no dia 27/11/2012 envolveu-se em
acidente de trânsito e teve que arcar com o prejuízo decorrente do conserto do seu
veículo ainda que não tivesse sido o causador do abalroamento, porquanto tão teve
como acionar os órgão de trânsito, em razão da indisponibilidade da rede móvel da
Apelada, sustentando a ocorrência de perda de uma chance de ser ressarcido.

O Juízo,  analisando a  documentação apresentada  pelo  próprio  Autor,  ora
Apelante,  entendeu  que  ele  não  comprovou  a  falha  na  prestação  do  serviço  da
Apelada, não obstante o ônus decorrente da regra inscrita no art. 373, I, do Código
de Processo Civil/20152.

De fato, o Autor sequer logrou êxito em comprovar que sua linha telefônica
estava  indisponível  na  data  por  ele  apontada,  não  tendo  colacionado  aos  autos
qualquer  documento  capaz  de  demonstrar  a  verossimilhança  de  suas  alegações,
limitando-se a apresentar notícias veiculadas na internet, f. 45/52, que informam a
respeito de pane no sistema da Apelada em data diversa da mencionada na exordial,
o que por si só já afastaria o direito à indenização.

Alega  o  Apelante  a  configuração  da  perda  de  uma  chance  referente  a
possibilidade de ressarcimento pelo prejuízo decorrente do acidente de trânsito,  haja
vista que estava privada do uso de suas linhas telefônica por culpa exclusiva da
Apelada.

1 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
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;



Para obter indenização pela perda de uma chance é imprescindível prova da
situação em que existia a oportunidade real e que foi perdida em face do evento
ocorrido, exigindo uma certeza ou probabilidade séria de obtenção de benefício ou
vantagem, não sendo cabível indenização  por prejuízo hipotético. 

No caso  dos  autos,  além de  não  restar  comprovada a falha nos serviços
telefônicos, não há que se  falar em indenização pela perda de uma chance, pois
inexiste comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos suportados em razão
do  acidente sofrido pelo Apelante e a suposta impossibilidade de contato com os
órgão de trânsito, porquanto não restou demonstrado que, caso tivesse logrado êxito
na suposta  tentativa de acionar os órgão de trânsito, lhe seria reconhecido o direito
ao ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do abalroamento.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 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 a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora
de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


