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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0063787-16.2006.815.2001

Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  Myrtel  Empreendimentos  Hoteleiros  LTDA  -  Adv.:  Rinaldo 
Mouzalas de Souza e Silva

Apelado: TNL PCS S/A – Adv.: Wilson Sales Belchior 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIÇO  DE 
TELEFONIA  MÓVEL.  GRATUIDADE  DAS 
LIGAÇÕES  DE  “OI  PARA  OI  FORA  DO 
GRUPO”.  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  OS 
CONSUMIDORES  TINHAM  CONHECIMENTO 
DE  QUE  O  SERVIÇO  GRATUITO  SERIA 
TEMPORÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE 
CLÁUSULAS  ABUSIVAS  NO  INSTRUMENTO 
CONTRATUAL. DESPROVIMENTO DO APELO. 
- Comprovando-se  que  a  consumidora,  no 
momento  de  conclusão  do  contrato,  foi 
informada de que a gratuidade das ligações 
realizadas  de  “Oi  para  Oi  fora  do  grupo” 
seria  fruto  de falha técnica no sistema da 
empresa  prestadora  do  serviço,  podendo 
ser  solucionado  a  qualquer  momento,  não 
subsistem  os  requisitos  legais  para  a 
declaração  de  nulidade  do  contrato  e  da 
não  cobrança  da  tarifa  em  ligações 
originadas para fora do grupo beneficiário.
- Desprovimento do apelo.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Myrtel 
Empreendimentos  Hoteleiros  LTDA (fls.  338/342),  hostilizando 
sentença  (fls.  335/336-v)  proferida  pelo  juízo  da  10ª  Vara  Cível  da 
Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  com  Pedido  de 
Liminar, proposta pela apelante em face da TNL PCS S/A, ora apelada.

O Magistrado sentenciante revogou a liminar concedida 
à fl. 27 e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora 
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 
R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformada,  Myrtel  Empreendimentos  Hoteleiros 
LTDA  recorreu, alegando que o contrato objeto do litígio não atende às 
normas básicas de relação de consumo e que o mesmo possui cláusulas 
abusivas, as quais deveriam ser interpretadas de forma mais benéfica, por 
se tratar de contrato de adesão. Asseverou que a publicidade prévia ao 
contrato foi veiculada com intuito único de angariar o maior número de 
clientes possível. 

A apelante afirmou, ainda, que contratou o serviço de 
telefonia móvel junto à apelada, sendo induzida a crer que estaria isenta 
de qualquer quantia para ligações “OI para OI” que não fossem realizadas 
fora do grupo. Por outro lado, alegou que o contrato seria nulo por não 
haver assinatura de testemunhas. Ao final, pediu o provimento do apelo 
para que fosse reformada a sentença e o contrato firmado entre as partes 
fosse  declarado  nulo,  abstendo-se  a  apelada  de  cobrar  pelas  ligações 
realizadas pela apelante de “Oi para Oi” “(ainda que fora do grupo”). 

A apelada ofereceu contrarrazões (fls. 347/355).
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A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  de  fls. 
389/390, sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão  gira  em torno da existência,  ou 
não,  de ilegalidade na cobrança/tarifação de ligações realizadas de “Oi 
para  Oi”  em relação  ao  plano  de  telefonia  móvel  contratado  entre  as 
partes.

Consta dos autos que o Plano Oi Empresa contratado 
entre as partes consistia na formação de grupos de pessoas ligadas a uma 
mesma pessoa jurídica que poderiam fazer ligações gratuitas de “Oi para 
Oi intra-grupos”. 

Afirma a apelante que contratou o serviço de telefonia 
móvel  junto  à  apelada,  sendo  induzida  a  crer  que  estaria  isenta  de 
qualquer quantia para ligações “OI para OI” que não fossem realizadas 
fora do grupo. 

De outro lado, a apelada se defendeu afirmando que as 
ligações gratuitas de “Oi para Oi fora do grupo” foram anunciadas como 
promoção  por  tempo  limitado  até  31.12.2005.  Essa  gratuidade,  em 
caráter  promocional,  teria  acontecido  por  falha  técnica  no  sistema  de 
reconhecimento das  chamadas  que tornaria  impossível  a  cobrança das 
tarifas que, por sinal, estariam previstas contratualmente.

Afirmou  a  apelada,  ainda  que  por  ato  de  mera 
liberalidade da empresa prestadora dos serviços de telecomunicações, os 
consumidores vinculados ao plano “Oi Empresa” puderam efetuar ligações 
gratuitas para terminais extra-grupos até o dia 18.09.2006, dia em que foi 
solucionado o problema técnico que impedia a cobrança da tarifa prevista 
no contrato para ligações de “Oi para Oi” fora do grupo.

Pois  bem.  Compulsando  atentamente  o  caderno 
processual  e  amparando-se  na  legislação  pátria,  bem como no  direito 
aplicável ao presente caso, a imposição de ligações gratuitas para todas as 
chamadas realizadas  por integrantes  do plano “Oi  Empresa”  dentro  da 
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área do DDD 083, conforme pretendido pela apelante, feriria o princípio 
do equilíbrio financeiro do contrato. Assim, diante das provas que constam 
nos  autos,  bem  como  frente  às  alegações  das  partes  interessadas, 
entendo que a razão está com a empresa de telefonia apelada.

Primeiramente é interessante esclarecer que a apelante 
Myrtel Empreendimentos Hoteleiros LTDA foi informada pela apelada que 
as ligações gratuitas de “Oi para Oi extra-grupos” só seriam possíveis em 
razão  da  existência  de  um  problema  técnico  no  sistema  da  empresa 
apelada, mantendo-se, portanto, a gratuidade enquanto não solucionado o 
referido problema.

Por outro lado, é possível se concluir, pois, a partir das 
provas carreadas aos autos, que não houve veiculação de informações 
falsas  ou  que  induzissem o  consumidor  em erro  quanto  ao  preço  do 
serviço  de telefonia móvel  já  que a apelante foi  cientificada quanto à 
isenção  da  cobrança  de  tarifas,  para  ligações  extra-grupo,  somente 
enquanto perdurasse o problema técnico nos softwares da apelada que, 
inclusive, poderia ser resolvido a qualquer momento.

Em  segundo  lugar,  é  interessante  observar  que  o 
contrato, firmados entre a TNL PCS S/A e a apelante é expresso quanto à 
tarifação das ligações de “Oi para Oi fora do grupo”. De acordo com o 
“Anexo 1” do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel (fl. 28), 
seria  cobrada uma tarifa  de quinze centavos por  minuto para ligações 
entre  telefones  Oi  extra-grupos,  decorrendo  daí  a  não  gratuidade  do 
serviço.

Logo, a partir  de uma simples leitura do instrumento 
contratual é possível se inferir, com meridiana clareza, que a gratuidade 
era restrita ao respectivo grupo, por isso intra-grupo, assim entendidas as 
ligações realizadas entre os acessos contratados pela mesma empresa e 
na mesma área de registro.

Além disso, a cláusula décima terceira do Contrato de 
Prestação de Serviço Móvel Pessoal estabelecia um prazo de vigência de 
12 meses, ao final do qual as bases contratuais poderiam ser revistas. 
Considerando o lapso temporal em que a presente ação tramitou, verifica-
se, portanto, ser possível a alteração contratual por parte da apelada.
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Não há como prevalecer  a  afirmação da apelante de 
que teria sido induzida a crer que estaria isenta de qualquer quantia para 
ligações “OI para OI” que não fossem realizadas fora do grupo, bem como 
a alegação de que a apelada não teria comprovado que a não tarifação 
das  ligações  de  “Oi  para  Oi”  extra-grupo  decorreu  de  falha  nos  seus 
sistemas.

Por  fim,  entendemos que a  pretensão da apelante  é 
totalmente desarrazoada. Não se pode exigir de uma empresa privada a 
manutenção da prestação de serviços gratuitos, por tanto tempo e para 
um  grupo  de  consumidores.  Acolhendo-se  a  tese  dos  recorrentes, 
equivaleria a dizer que, por uma quantia quase irrisória, tendo em vista os 
benefícios  auferidos,  os  consumidores  poderiam  realizar  chamadas 
gratuitas  para  qualquer  telefone  Oi,  em toda  a  Paraíba,  e  por  tempo 
ilimitado. Isto acarretaria a quebra do equilíbrio financeiro do contrato, na 
medida em as prestações a cargo da apelada não encontrariam respaldo 
nas contraprestações dos consumidores.

Não é necessário maior esforço para perceber que tal 
situação é insustentável, pois, hipoteticamente, mesmo sendo reconhecida 
judicialmente, acabaria por se voltar  contra o próprio consumidor que, 
muito provavelmente, teria que arcar com o ônus da queda progressiva da 
qualidade do serviço. Isto porque as empresas de telecomunicações estão 
constantemente investindo em equipamentos e materiais para a melhoria 
e expansão dos serviços oferecidos, o que não aconteceria caso não fosse 
remunerada suficientemente pela prestação dos serviços.

Saliente-se, ainda, que é da natureza dos serviços de 
telefonia a onerosidade, ainda mais quando o contrato é expresso quanto 
à  tarifação  das  ligações  realizadas  de  “Oi  para  Oi  extra-grupo”.  Já  as 
regras ordinárias de experiências apontam para a interpretação restritiva 
de qualquer gratuidade.

Deste modo, não há como acolher a tese da apelante 
de que o contrato objeto do presente feito não atende às normas básicas 
de relação de consumo e que o mesmo possui cláusulas abusivas, as quais 
deveriam  ser  interpretadas  de  forma  mais  benéfica,  por  se  tratar  de 
contrato de adesão. Também não deve prevalecer a afirmação de que a 
publicidade prévia ao contrato foi veiculada com intuito único de angariar 
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o maior número de clientes possível. 

Quanto  à  alegação  de que  o  contrato  também seria 
nulo por não haver assinatura de testemunhas, tal assertiva esmaece a 
partir  de  uma  simples  vista  do  instrumento  contratual,  no  qual  duas 
testemunhas claramente identificadas, inclusive por meio do número de 
seus CPF, assinaram testemunhando a celebração do negócio jurídico. 

Diante de toda a fundamentação acima, não há como 
reformar a sentença para declarar nulo o contrato firmado entre as partes, 
nem como determinar que a apelada se abstenha de cobrar pelas ligações 
realizadas  pela  apelante  de “Oi  para Oi”  “(ainda que fora do grupo”),  
motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em  face  de  todo  o  acima  exposto,  NEGO 
PROVIMENTO AO APELO. 

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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