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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelação Cível – nº. 0042353-24.2013.815.2001

Apelante: Antônio Fernandes de Almeida Filho – Adv.: Valter de Melo - 
OAB/PB Nº 7994

Apelada: OI Móvel S/A – Adv.: Wilson Sales Belchior – OAB/SP Nº 
17.314-A 

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –
SUPOSTA FALHA NO SISTEMA DE TELEFONIA
– IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR LIGAÇÕES
- INFORTÚNIOS E DISSABORES QUE TODOS
QUE  CONVIVEM  EM  SOCIEDADE  ESTÃO
SUJEITOS A SUPORTAR - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS ACIMA

IDENTIFICADOS.

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

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  (fls. 43/45) interposta por
Antônio Fernandes de Almeida Filho, hostilizando a sentença do Juízo de
Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido contido na
inicial. 
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Nas razões recursais, alega o apelante que é titular de
uma  linha  telefônica  da  operadora  apelada,  e  que  as  ligações  são
interrompidas por várias vezes sem motivo aparente.

Alega ainda que art.  334, I do CPC/1973 estabelece
que não depende de provas os fatos notórios.

Aduz que o péssimo serviço prestado pela apelada não
se  trata  de  mero  aborrecimento,  mas  de  violação  ao  direito  do
consumidor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 54/66.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 78/79).

É o relatório.

V O T O

O cerne da presente questão consiste na sentença do
Magistrado singular, que julgou improcedente a ação de indenização por
danos morais.

Para  a  existência  de dano moral  é  necessário  que o
abalo  psíquico  seja  suficiente  para causar  dor  no âmago do indivíduo.
Segundo ensinamento do eminente civilista SÍLVIO DE SALVO VENOSA,
em sua obra Direito Civil – Responsabilidade Civil,  vol.IV, ed. Atrlas,
2003:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo
psíquico,  moral  e  intelectual  da vítima.  (...)
Não é também qualquer dissabor comezinho
da  vida  que  pode  acarretar  a  indenização.
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Aqui, também é importante o critério objetivo
do homem médio”

Analisando  os  autos  observo  que  o  apelante  ajuizou
uma  ação  de  indenização  por  danos  morais  alegando  que  ficou
impossibilitado  de  utilizar  a  sua  linha  telefônica  nos  dias  24/09/2012,
27/11/2012,  28/02/2013,  25/04/2013  e  14/06/2013,  devido  a  uma
suposta falha na prestação do serviço pela apelada.

Analisando ainda os autos, verifico que o apelante não
juntou  nenhum  documento  para  comprovar  suas  alegações,  nem  ao
menos  um número  de protocolo  e  mesmo que  restasse  provado  seus
argumentos,  vislumbro  apenas  um mero  dissabor  a  que todos  os  que
convivem em sociedade estão sujeitos a suportar.

Deveras,  não  há  registro  nos  autos  de
constrangimentos  ou  restrições  capazes  de abalar  seriamente  o  ânimo
psíquico do apelante, pois para a configuração do dano moral é necessário
que a conduta tenha trazido sofrimento e humilhação ao indivíduo, não
sendo suficiente para caracterizá-lo o fato de supostamente não conseguir
realizar  ligações  telefônicas  em  cinco  dias  aleatórios  num  prazo  de
aproximadamente dez meses.

Sendo assim, entendo que a sentença vergastada deve
ser  reformada  pois  não  houve  a  configuração  de  dano  moral  a  ser
indenizado.

Neste sentido é jurisprudência desta Egrégia Corte de
Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE CANCELAMENTO
DE  CONTRATO  DE  TELEFONIA  MÓVEL  COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE  SUSPENSÃO DE  SERVIÇO
TELEFÔNICO.  AUSENTE  PROVA  DA
OCORRÊNCIA DO DANO. INEXISTENTE O
DEVER DE INDENIZAR. MERO DISSABOR.
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IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.  A falha na
prestação  do  serviço  de  telefonia,  que
acarretou  na  suspensão  do  referido
serviço, não tem o condão, por si só, de
gerar  indenização  por  danos  morais.
Ausente prova de que o fato tenha acarretado
abalo  ao  bom  nome  ou  a  imagem  da
consumidora  perante  seus  clientes,  resta
incabível, a condenação da Ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00001487020168151161,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO
DOS SANTOS , j. em 12-12-2017)

APELAÇÃO.  CELULAR  PRÉ-PAGO.
PAGAMENTO DA RECARGA. AUSÊNCIA DE
DISPONIBILIZAÇÃO  DO  CRÉDITO.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
IRRESIGNAÇÃO  TÃO  SOMENTE  EM
RELAÇÃO  AO  DANO  MORAL.  ATO  QUE
NÃO  ULTRAPASSA  A  ESFERA  DO  MERO
ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO.
O  contexto  dos  autos  revela  que  o  ato
perpetrado  pela  operadora  de  serviços  de
telefonia, ao deixar de disponibilizar a recarga
para consumidora, não ultrapassa a esfera do
mero  aborrecimento,  ante  a  ausência  de
caracterização  de  transtornos  ou  infortúnios
que ocasionam lesão à dignidade da pessoa
humana.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002886220148150551,  3ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 28-11-2017)
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  INTERRUPÇÃO  DOS
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.  INADIM-
PLEMENTO  CONTRATUAL.  MERO
DISSABOR.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DO
DEVER  DE  INDENIZAR. DESPROVIMENTO
DO  APELO.  -  Para  que  se  reconheça  o
cabimento  da  indenização,  mostra-se
necessária  a  constatação  da  conduta
antijurídica que gere dano, bem como o nexo
de causalidade entre a conduta e o dano. - "A
interrupção  no  serviço  de  telefonia
caracteriza, via de regra, mero dissabor,
não  ensejando  indenização  por  danos
morais."  (STJ,  AgRg  no  Ag  1170293) -
Embora  não  se  negue  os  possíveis
transtornos sofridos por aquele que se vê
frustrado  com  o  serviço  contratado,
conclui-se que a eventual impossibilidade
de  efetuar  e  receber  chamadas  não
configura ofensa anormal à personalidade
com o condão de caracterizar dano moral
indenizável,  por  se  tratar  de  mero
dissabor.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00427213320138152001,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.  em 24-10-
2017) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INTERRUPÇÃO  DO
SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.  MERO
ABORRECIMENTO.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  MANUTENÇÃO  DA

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                       
5



Processo nº. 0042353-24.2013.815.2001

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
-  "A interrupção no serviço de telefonia
caracteriza, via de regra, mero dissabor,
não  ensejando  indenização  por  danos
morais." -  O  mero  dissabor  não  pode  ser
alçado  ao  patamar  do  dano  moral,  mas
somente  aquela  agressão  que  exacerba  a
naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de
quem ela se dirige.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00026972620138150331,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES
DA SILVA , j. em 26-09-2017) 

ISTO  POSTO,  NEGO PROVIMENTO AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo-se a sentença vergastada incólume.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

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