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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2008075-04.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO 
DE OLIVEIRA VENTURA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados NEXTEL 
TELECOMUNICACOES LTDA e TIM CELULAR S.A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 29 de março de 2017.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº    :   43425t.
AGRV.Nº    :   2008075-04.2017.8.26.0000
COMARCA:   SÃO PAULO (1ª VC, F.R. NOSSA SENHORA DO Ó)
AGTE.         :   RICARDO DE OLIVEIRA VENTURA (JUST. GRAT.)
AGDO.         :   NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. E TIM CELULAR S/A

*TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA 
ANTECIPADA. PORTABILIDADE. SERVIÇO DE 
TELEFONIA MÓVEL.
1.  Embora o autor tenha solicitado a portabilidade de seu número 
de celular, foi surpreendido por equívoco que culminou em defeito 
na transferência da linha.
2. Tendo em vista que há indícios no sentido de se utilizar do 
mesmo número por meio do aplicativo “WhatsApp”, e que há 
documento indicando que o pedido de cancelamento da linha 
ainda estaria pendente, vislumbra-se possibilidade de “salvar” a 
linha.
3. Cabe às rés, então, proceder à regular portabilidade do número 
objeto da lide.
4. Recurso provido.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo de 

Oliveira Ventura contra r. decisão copiada às fls. 25 que, em ação de obrigação de 

fazer c/c indenização proposta contra Nextel Telecomunicações Ltda. e Tim Celular 

S/A, indeferiu pedido de antecipação de tutela, por meio da qual a parte autora 

visava adequação da portabilidade de seu número de celular.

O autor aduz jamais ter solicitado o cancelamento da linha, mas 

apenas da conta (para evitar mais cobranças). A manutenção do número lhe era 

imprescindível, daí porque solicitou a portabilidade. Afirma que o acesso à linha 

não foi disponibilizado a terceiros, porque o utiliza via “whatsApp”. Pretende que a 

portabilidade, realizada de forma defeituosa, seja normalizada, sob pena de multa 

diária.

Recurso bem processado e respondido, tendo sido deferida a 

tutela recursal pleiteada.

É o relatório.

O agravante, como taxista, mantém diversas linhas telefônicas, 

a fim de manter contato com seus clientes. O número 98669-9837, anteriormente 
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mantido junto à Nextel, teria sido transferido, via portabilidade, à operadora Tim em 

12 de fevereiro de 2016. Apesar dessa transferência, teria sido surpreendido com a 

impossibilidade de utilizar o número em chamadas telefônicas, embora ainda possa, 

por meio dela, contatar pessoas via “whatsApp”. 

Juntou documentos demonstrando utilização da linha pelo 

“whatsapp” (fls. 48/52).

O documento de fls. 41 indica portabilidade em 6.5.2016, com  

“status” de cancelamento pendente.

Tendo em vista que houve pedido de portabilidade, que jamais 

poderia ter sido confundido, pelos funcionários da Nextel, como de cancelamento da 

linha, de se determinar, com urgência, que haja alguma tentativa de “salvar” o 

número do autor, que o utiliza como ferramenta de trabalho. O fato de o autor fazer 

uso do “whatsApp”, segundo ele, por meio dessa linha, torna bastante nebulosa a 

questão da disponibilização do número a terceiros.

A demora na determinação de realização da portabilidade pode 

acarretar impossibilidade da recuperação do número. Isso se já não for tarde demais.

Sem que existam elementos convincentes de que já é 

impossível recuperar o número, cabe determinar às rés que procedam à regular 

portabilidade, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (para cada uma). Essa multa 

diária pode ser afastada, a critério do juízo, após análise da defesa das rés. Também 

possível majoração ou redução de seu valor, consoante art. 537, § 1º, do CPC.

Caso seja impossível a recuperação da linha, não caberá senão 

o ressarcimento pecuniário.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para determinar que as 

rés procedam à portabilidade regular do número do autor, justificando eventual 

impossibilidade.

MELO COLOMBI
Relator
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