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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019333-57.2013.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 7ª Vara Cível de Campina Grande. 
Apelante        : Severino Albino da Silva.
Advogado : Luiz Carlos de Lira Alves (OAB/PB nº 6.465).
Apelada : TNL PCS S/A. 
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  REPARAÇÃO  POR  LUCROS
CESSANTES.  TELEFONIA  MÓVEL.
BLOQUEIO  DE  LINHA.  ALEGAÇÃO  DE
INADIMPLEMENTO  E  SUSPEITA  DE
FRAUDE.  PAGAMENTO  REALIZADO.
IRREGULARIDADE  NÃO  COMPROVADA.
HIPÓTESE  QUE  ULTRAPASSA  O  MERO
DISSABOR.  CONFIGURAÇÃO  DOS  DANOS
MORAIS. LUCROS  CESSANTES  NÃO
DEMONSTRADOS.  PROVIMENTO  PARCIAL
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  suspensão  indevida  de  serviços  de  natureza
essencial,  gerando  ao  usuário  dificuldades  e
transtornos, ultrapassa a condição de mero dissabor,
sendo  hipótese  hábil  a  ensejar  reparação  civil  por
danos morais.

- Não se revela correto o bloqueio de linha telefônica
realizado  sob  o  fundamento  de  suspeita  de  fraude,
quando a operadora  do  serviço sequer  demonstra  o
fato que teria gerado a suspeita. 

-  O valor dos danos morais deve ser arbitrado com
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observância do princípio da razoabilidade, sendo apto
a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo
tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas. 

- O lucro cessante não se presume, nem pode ser ima-
ginário, de forma que o autor deve demonstrar o real
prejuízo  financeiro  suportado,  trazendo provas  con-
cretas aos autos, não bastando meras alegações. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Severino Albino da
Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca
de Campina Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação
por Lucros Cessante ajuizada em face da TNL PCS S/A. 

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/15),  o  promovente  alegou  ter
contratado os serviços de telefonia móvel oferecidos pela demandada, linhas
telefônicas  nº  (83) 8628-8795 e  (83)  8758-5177,  contudo,  teve suas linhas
bloqueadas sob o argumento de divergência de dados cadastrais, bem como
por ausência de pagamento referente à fatura do mês de abril/2013. 

Com  a  alegada  falha  na  prestação  dos  serviços  contratados,
requereu o restabelecimento das linhas telefônicas e, ao final, indenização por
danos morais e lucros cessantes. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls.  28/42),  defendendo a licitude do procedimento e a culpa exclusiva da
vítima,  uma  vez  que  os  bloqueios  das  linhas  foram  realizados  devido  a
divergências cadastrais não sanadas pelo promovente. 

Sobreveio, então, sentença de improcedência dos pedidos (fls.
122/126), cuja ementa transcrevo:

“DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  –
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  –
Obrigação  de  Fazer.  Inadmissibilidade  teórica  e
normativa.  Alegado  vício  do  serviço.  Bloqueio  de
linhas  telefônicas.  Ausência  de  demonstrativa  do
dano.  Mero  dissabor.  Improcedência  do  pedido.
Extinção do processo com resolução de mérito.
- Deixa de possuir embasamento jurídico a pretensão
da  parte  autora  para  propor  ação  indenizatória
visando  à  reparação  civil  por  bloqueio  de  linhas
telefônicas,  isto  quando  não  demonstrada  a  lesão
patrimonial ou de direito da personalidade.”
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Irresignado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 129/136),
em  cujas  razões  sustentou  a  má  prestação  do  serviço  da  promovida  ao
proceder  ao  bloqueio  de  suas  linhas  telefônicas.  Alegou  que  devido  ao
ocorrido teve prejuízos  financeiros  e  sofreu injusta  agressão à  sua honra e
imagem como cidadão.  Pugnou  pela  reforma da  Sentença  para  que  sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais. 

Contrarrazões ofertadas (fls. 139/146).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça  apresentou
parecer (fls. 151/152),  concluindo pela  não intervenção, ante a ausência de
interesse público. 

É o relatório. 

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso e passo à sua análise. 

Como pode  ser  visto  do  relatório,  pretende  o  autor,  através
desta  irresignação  apelatória,  a  modificação  do  julgado  no  sentido  de  ser
reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais e
lucros  cessantes,  sob  o  fundamento  de  que  teve  suas  linhas  telefônicas
bloqueadas indevidamente. 

Pois  bem.  Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Nesse sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  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.

Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:
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“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”.

Neste  trilhar  de  ideias,  a  respeito  da  definição  hodierna  dos
danos morais, cumpre trazer à baila o ensinamento de Cavalieri Filho:

“  (…)  à  luz  da  Constituição  vigente  podemos
conceituar o dano moral por dois aspectos distintos:
em sentido estrito e em sentido amplo.  Em sentido
estrito  dano  moral  é  a  violação  do  direito  à
dignidade.  E  foi  justamente  por  considerar  a
inviolabilidade  da intimidade,  da  vida  privada,  da
honra e da imagem corolário do direito à dignidade
que a Constituição inseriu em seu art. 5°, V e X, a
plena reparação do dano moral”; (In  Programa de
Responsabilidade Civil. Pg. 89)

Noutro aspecto, como é cediço, para a configuração do dano
moral é imprescindível  a demonstração de uma situação que inflija no autor
uma  dor  profunda,  chegando  a  atingir  o  sentimento  íntimo  e  pessoal  de
dignidade do indivíduo.

Leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre os  amigos e até  no ambiente  familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).

Conforme se infere da documentação colacionada aos autos, as
partes formalizaram contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, (83)
8628-8795  e  (83)  8758-5177,  contudo,  a  parte  promovida  promoveu  o
bloqueio das linhas, sob o argumento de divergência de dados cadastrais, bem
como por ausência de pagamento referente à fatura do mês de abril/2013.

Quanto  à  alegação de  inadimplência,  verifica-se  que  o autor
realizou o pagamento  da  fatura  relativa  ao  mês  de  abril/2013 somente  em
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04/06/2013, todavia, mesmo após a regularização do débito, a parte promovida
não restabeleceu o serviço. 

Pois bem. Os serviços de telefonia possuem natureza essencial,
sendo incontestes as dificuldades e transtornos impingidas ao autor que não
pode usufruir das suas linhas telefônicas por mais de um mês (contando do
pagamento da fatura até a data do ajuizamento da ação), importando ressaltar,
ainda,  a  inexistência  de  prova  da  prévia  notificação  do  autor  do  referido
bloqueio.

Assim sendo, comprovado que a empresa de telefonia deixou
de prestar o serviço que se comprometeu a disponibilizar sem que nenhum
elemento  concreto  tenha  sido  apresentado  para  justificar  sua  suspeita  de
fraude, e, tratando-se os serviços de telefonia de caráter essencial, ultrapassa a
presente  hipótese  condição  de  mero  dissabor,  hábil,  portanto,  a  ensejar
reparação civil por dano moral.

No mesmo sentido, colhem-se precedentes:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANOS  MORAIS.  PORTABILIDADE.  LINHA
TELEFÔNICA  INDISPONÍVEL.  INTERRUPÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
INDEVIDA.  SUSPEITA  DE  FRAUDE.  NÃO
CARACTERIZADA.  VALOR  INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A
interrupção imotivada e sem prévio aviso de linha
telefônica por suspeita de fraude caracteriza danos
morais  e  obrigação  de  indenização,  já  que
configurada  falha  na  prestação  de  serviços  da
operadora  de  telefonia.  2.  Para  a  fixação  do
quantum devido  a  título  de  danos  morais,  deve-se
utilizar os critérios gerais, como o prudente arbítrio,
o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou
razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o
grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial
econômico,  a  repercussão  social  do  ato  lesivo,  as
condições pessoais da parte ofendida e a natureza do
direito  violado.  3.  Recurso  conhecido  e  provido.”
(TJDF,  Rec  2013.01.1.103789-4,  Ac.  873.943;
Terceira  Turma  Cível,  Relª  Desª  Ana  Cantarino,
DJDFTE 19/06/2015, Pág. 165).

“RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.
TELEFONIA  MÓVEL.  SUSPENSÃO  DOS
SERVIÇOS  POR  SUSPEITA  DE  FRAUDE  NÃO
COMPROVADA. Alega a ré que o procedimento de
suspensão  dos  serviços  foi  realizado  em  razão  de
suspeita  de  fraude.  Contudo,  nenhum  elemento
concreto apresentou a ré para justificar sua suspeita.
Indevido, o bloqueio da linha telefônica, gerando ao
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usuário  dificuldades  e  transtornos  que  excedem  a
condição de mero dissabor das relações de consumo,
constituindo  o  dano  moral  indenizável.  O  valor
indenizatório,  contudo,  comporta  redução  para R$
1.500,00 (mil  e  quinhentos  reais),  em consonância
com os parâmetros adotados pelas turmas recursais.
Recurso parcialmente provido.” (TJRS; RecCv 7230-
15.2014.8.21.9000;  Porto  Alegre;  Quarta  Turma
Recursal Cível; Relª Desª Glaucia Dipp Dreher; Julg.
25/07/2014; DJERS 31/07/2014).

“APELAÇÃO  TELEFONIA  SUSPENSÃO  DOS
SERVIÇOS. Pleitos de condenação da ré a voltar a
prestar  os  serviços,  bem como indenizar  os  danos
morais  decorrentes  de  sua  conduta  Sentença  de
procedência. 1 DEVER DE INDENIZAR Ré que sem
motivos  justos  ou  justificáveis  suspende  serviço  de
telefonia móvel.  Alegação de suspeita de fraude,  a
motivar tal suspensão, não comprovada. Inteligência
do disposto no art. 333, II, do CPC. Pessoa jurídica
pode  sofrer  danos  morais,  na  esteira  do
entendimento sumulado do c.  Superior Tribunal  de
Justiça (verbete 227). Abalo da reputação da autora
no  mercado  em  razão  dos  efeitos  da  quebra  do
contrato  perpetrada  pela  ré.  Ofensa  à  honra
objetiva. Dever de indenizar caracterizado. 2 VALOR
DA INDENIZAÇÃO Verba fixada com modicidade,
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, notadamente
diante  da  pujança  econômica  da  vencida,  não
comporta  minoração  Indenização  que,  ainda  que
maneira  indireta,  deve  servir  como  meio  de
desestímulo a adoção de posturas como a presente. 3
MULTA  PELO  DESCUMPRIMENTO  Astreintes
Multa  diária  pelo  descumprimento  fixada  em  R$
1.000,00  (mil  reais)  Redução,  no  caso  concreto,
incabível  Necessidade  de  que  a  penalidade
efetivamente  sirva  de  efetivo  desestímulo  ao
descumprimento  do  comando  jurisdicional.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP,  APL  0005249-43.2011.8.26.0002,  Ac.
6578286,  São Paulo,  Trigésima Sétima Câmara de
Direito  Privado,  Rel.  Des.  Sérgio  Gomes,  julg.
12/03/2013, DJESP 20/03/2013).

Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por
parte da empresa ré, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o
nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo insurgente, existente o dano moral.

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
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sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é,  deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Corroborando  o  entendimento,  Maria  Helena  Diniz  (In
Indenização por dano moral, in Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03,
1997) assevera:

“A reparação do dano moral cumpre, portanto, uma
função  de  justiça  corretiva  ou  sinalagmática,  por
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da
indenização do dano moral para o lesado, tendo em
vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a
repercussão do agravo em sua vida privada e social
e a natureza penal da reparação para o causador do
dano,  atendendo  à  sua  situação  econômica  […]”
(grifo nosso).

Neste contexto, o montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais é condizente com as circunstâncias
fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo. Observa, outrossim,
os  critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem  implicar  em
enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir
o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

Por  fim,  no  que  tange  aos  alegados  lucros  cessantes,  faz-se
oportuno  destacar  que  esses  correspondem a  perda  do  ganho  esperável,  a
frustração da expectativa de lucro,  configurando a diminuição potencial  no
patrimônio da vítima. 

Para Sérgio Cavalieri, “o lucro cessante pode decorrer não só
da  paralisação da atividade  lucrativa  ou  produtiva  da vítima,  como,  por
exemplo,  a cessação de rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua
profissão,  como,  também,  da  frustração  daquilo  que  era  razoavelmente
esperado”.  (FILHO, Sergio Cavalieri.  Programa de Responsabilidade Civil.
São Paulo: Malheiros, 2000, 97).

Vale  também registrar  que  o lucro cessante  não se presume,
nem pode ser imaginário, de forma que o autor deve demonstrar o real prejuí-
zo financeiro suportado, trazendo provas concretas aos autos,  não bastando
meras alegações.

In casu, o autor não se desincumbiu do ônus de provar suas ale-
gações quanto aos lucros cessantes, conforme preceitua o art. 333, I do Código
de Processo Civil, posto que não juntou documentação suficiente para com-
provar o efetivo prejuízo pelo bloqueio das linhas.
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Com efeito, limitou-se a colacionar aos autos um recibo de con-
fecção de DVD e CD (fls. 24), sem demonstrar sequer a média mensal de sua
comercialização, tampouco o valor de venda. Não demonstrando, assim, os lu-
cros cessantes. 

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO  RECURSO  APELATÓRIO para  condenar  a  empresa  recorrida  ao
pagamento de indenização por danos morais no valor total  de R$ 3.000,00
(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção
monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Em  virtude  da  modificação  do  julgado  e  da  sucumbência
mínima do autor, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a parte promovida
arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em
20% sobre o valor da condenação, aí incluídos os honorários recursais, nos
termos do art. 85, §§3º e 11, do CPC.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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