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A C Ó R D Ã O  
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066881-59.2012.815.2001
Relatora :  Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :  TNL PCS S/A
Advogado :  Wilson Sales Belchior
Apelado :  Ledo Victor Falcão Maia
Advogado :  Hilton Hril Martins Maia

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  TRANSFERÊNCIA  DE  LINHA 
TELEFÔNICA  DO  CONSUMIDOR  A  TERCEIRO  SEM 
AUTORIZAÇÃO.  NÚMERO  DE  PROTOCOLO 
INFORMADO  PELO  AUTOR.  CONTESTAÇÃO  DA 
EMPRESA DE TELEFONIA QUE É  OMISSA QUANTO A 
ESSE  FATO.  VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES 
INICIAIS  CONSTATADA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO 
SERVIÇO  DEMONSTRADA.  DANO  MORAL 
CARACTERIZADO.  QUANTUM INDENIZATÓRIO 
FIXADO  COM  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  NÃO  CONHECIMENTO.  RAZÕES 
RECURSAIS DE AMBAS AS MATÉRIAS DESPROVIDAS DE 
DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO.

Caracterizado o dano moral sofrido pelo consumidor, deve 
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ser  mantido  o  decisum que,  com  razoabilidade  e 
proporcionalidade, condena a empresa prestadora de serviço 
a indenizar os respectivos danos. 

É  imprescindível  que  as  razões  do  recurso  ataquem  os 
fundamentos da decisão sob pena de não conhecimento das 
razões não dialéticas.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A   a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  TNL  PCS  S/A 
contra sentença prolatada pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 
75/78, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por Ledo 
Victor Falcão Maia em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido inicial, 
condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada,  a  sociedade  anônima  interpõe  apelação,  fls. 
82/93, afirmando, em síntese, que “a presente lide tem como objeto um defeito no chip o  
que ocasionou a falta de sinal na linha do autor ( … ) não houve qualquer bloqueio na linha  
do autor ( … ) a empresa ré, diligentemente convidou o autor para que pudesse comparecer  
a uma das lojas da OI, para que pudesse reativar a linha, o que foi feito com sucesso ( … )  
sem que houvesse qualquer situação de bloqueio das ligações.” motivos pelos quais aduz 
que não houvera qualquer dano provocado à moral do apelado, acrescendo que “o  
Demandante  não  trouxe  aos  autos  elementos  probatórios  capazes  de  comprovar  os  
eventuais danos supostamente sofridos, bem como a extensão dos mesmos.”.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente 
o pedido autoral ou, subsidiariamente, “pela fixação dos danos morais em patamar  
condizente  com  as  peculiaridades  do  caso  vertente  (  …  ),  minorando-se  o  valor  da  
indenização  imposta,  (  …  )”  ao  argumento  de  que  “neste  caso,  conceder  uma  
indenização  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  é  ato  absurdamente  infundado  (  …  ),  
atentando-se para fixação de juros e correção em conformidade com o entendimento do  
Superior Tribunal de Justiça.”.
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Contrarrazões, fls. 103/107, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da 
decisão recorrida, fls. 112/115.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Extrai-se  dos  autos  que  o  autor/apelado  ingressou  com  a 
presente ação de indenização narrando que “firmou contrato de prestação de serviços  
de telefonia móvel com a requerida desde meados de 2002, sendo titular da linha nº 83  
8801-7224 ( … ) no dia 17.09.2010 sua linha telefônica simplesmente deixou de dar sinal,  
impossibilitando  o  autor  de  efetuar  ou  receber  ligações  (  …  ).  Diante  da  situação  o  
promovente  entrou  em  contato  com  funcionários  da  operadora  (Protocolo  nº  
2010.000.843.739-01), entretanto o funcionário ( … ) verificou que não havia nenhum  
problema com a linha ( … ). Porém, ao ligar para o nº 83 8801-7224, o que se ouvia era a  
seguinte mensagem “o número que você ligou está fora de área ou desligado”.”.

Expôs  que  “No  dia  seguinte,  o  autor  voltou  a  ligar  para  
operadora, visto que a linha continuava com o mesmo problema, na ocasião foi informado  
que  sua  linha  havia  sido  transferida  para  terceiro  (  …  )  SEM  AUTORIZAÇÃO”. 
Acresceu que “Foram várias e longas ligações para promovida, aborrecimentos, esperas e  
protocolos  (Por  exemplo:  Protocolo  nº  2010.000.851.098-27),  onde  cada  atendente  
orientava de uma forma diferente buscando solucionar o problema.”.

Pontuou,  ainda,  que  “Diante  da  inércia  da  operadora  (  …  )  
recorreu a 10º Delegacia ( … ) onde realizou Boletim de Ocorrência de nº ( … ), entrou em  
contato com a ANATEL ( … ) explicando o fato ocorrido (Protocolo nº 11875212010).”.

Por fim, afirmou:

“Diante  do  exposto,  o  autor  se  sentiu  lesado,  visto  que  ficou 
impossibilitado de utilizar a linha telefônica de sua propriedade por um 
longo período. Insta salientar que esta era a única linha de telefone móvel 
que o promovente possuía, era através dela que ele mantinha relação com 
todos os contatos, principalmente os de trabalho.

A  empresa  ré  poderia  ter  atendido  sem  nenhuma  dificuldade  às 
solicitações do autor no sentido de que fosse mantido o número da linha 
telefônica  e  a  promoção  a  ele  vinculada.  Porém,  a  conduta  da  ré 
extrapolou  o  âmbito  do  mero  descumprimento  contratual,  gerando 
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desconforto e prejuízos a autor.”

Pugnou pela inversão do ônus da prova.

Anexara à exordial cópia do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL”, fls. 15/18, Boletim de Ocorrência Policial, fl. 14, 
e outros documentos.

Em síntese,  ao  contestar,  a  empresa de  telefonia  informou 
que “Porém, em análise junto ao sistema de fornecimento de  prestação de serviços da  
promovida, constam que não houve qualquer bloqueio nas linhas do demandante o que  
houve  na  verdade,  foi  apenas  um  defeito  no  chip  do  promovente,  que  pode  ter  sido  
ocasionado por qualquer motivo, inclusive má utilização do aparelho.” e que “Assim, que  
ciente  do  ocorrido,  a  empresa  ré,  diligentemente  convidou  o  autor  para  que  pudesse  
comparecer a uma das lojas da Oi, para que pudesse reativar a linha. ( … ) a aludida linha  
teve os serviços normalmente disponibilizadas para o autor durante todo período, sem que  
houvesse qualquer situação de bloqueio das ligações.”. 

Pois bem.

Feita a síntese das alegações das partes, concluo que assiste 
razão ao polo ativo.

O  autor  comprovou  o  vínculo  jurídico  com  a  empresa, 
trazendo informações detalhadas dos fatos mencionados, dentre eles, números de 
protocolo  –  supostamente  recebidos  do  serviço  de  atendimento  da  operadora, 
através das ligações alegadamente efetuadas pelo apelado, quando ficara sabendo 
que sua linha havia sido transferida para terceiro sem a sua autorização – (inc. I do 
art. 333 do CPC).

Contudo,  a  promovida  (em  sua  contestação),  nada  refere 
quanto  aos  números  de  protocolo,  assim,  não  trazendo  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor ( inc. II do art. 333 do CPC)

Cabia  a recorrente enfrentar  as  alegações concernentes aos 
números  de  protocolo,  seja  negando a  existência  dos  mesmos ou (em caso  de 
confirmar algum deles  ou todos eles)  trazer  aos autos  a(s)  gravação(ões)  do(s) 
atendimento(s)  telefônico(s)  referente(s)  ao(s)  número(s)  de  protocolo(s) 
informado(s) na inicial. Em consequência – da mencionada omissão da defesa – 
não há outra constatação a não ser a da verossimilhança da versão autoral , uma 
vez que o consumidor insinuou que a  empresa havia  registrado suas  ligações, 
utilizando como prova os números de protocolo.
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Assim, tendo havido a transferência da linha telefônica do 
autor sem a sua autorização, resta demonstrada a falha na prestação do serviço da 
operadora, bem como caracterizado o dano moral de seu cliente ao ficar privado, 
indevidamente, do uso de sua linha telefônica, sofrendo abalo psicológico anormal 
ao se deparar com as dificuldades relatadas em decorrência dessa privação. 

Em  prestígio  princípios  da  proporcionalidade  e 
razoabilidade frente às circunstâncias do caso concreto, o  quantum indenizatório 
fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido.

Deixo de conhecer os pleitos recursais que se relacionam aos 
juros e correção monetária por ausência de dialeticidade porque pontuar, quanto a 
essas matérias, tão somente os dizeres “atentando-se para fixação de juros e correção  
em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” equivale a não 
apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, 
nesses pontos.

Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial,  NEGO PROVIMENTO  ao  apelo,  mantendo,  incólume,  a  sentença 
vergastada.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  28  de 
agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  126.  Participaram  do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de  Sá  e  Benevides).  Presente  ao  julgamento,  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Desa.  Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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