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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005163-11.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANDESON 
BRANDÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR SA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO 
(Presidente sem voto), L. G. COSTA WAGNER E KENARIK BOUJIKIAN.

São Paulo, 6 de novembro de 2017.

Soares Levada
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1005163-11.2016.8.26.0348

FORO DE MAUÁ  5. VARA CÍVEL 

APELANTE: ANDESON BRANDÃO DA SILVA 

APELADA:  TIM CELULAR S/A 

V O T O  Nº 34732

Obrigação de fazer c/c indenizatória de danos. Prestação de 
serviço de telefonia móvel. Portabilidade de linha. Defeito na 
prestação do serviço. Eventual demora ou falha na comunicação 
entre a portabilidade da linha que deve ser resolvida entre as 
empresas de telefonia, se o caso. Prejuízos materiais não 
comprovados. Determinação judicial de devolução do terminal 
com o número de celular anteriormente utilizado pelo apelante, 
caso esteja disponível, sem utilização por outro usuário, sob pena 
de ofensa a direito de terceiro de boa-fé. Momento processual, 
requisitos e fato gerador para a eventual fixação de multa diária 
para o caso de descumprimento da ordem judicial não 
configurados. Veiculação de “preço especial” para a aquisição 
de iphone, na contratação do plano de telefonia móvel referido, 
não demonstrado o correspondente pagamento para a exigência 
de entrega do aparelho celular. Dano moral. Reparação que deve 
se dar “in re ipsa”. Valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) 
insuficiente para o atendimento da dupla finalidade 
(compensatória à vítima e punitiva ao ofensor). Desdobramentos 
que comportam a majoração para R$ 10.000,00, acolhido em 
parte o apelo, para essa finalidade. Apelo parcialmente provido. 

1. Apela o autor, da r. sentença que julgou procedentes em 

parte os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de 

danos fundada na prestação de serviço de telefonia móvel, condenada a ré ao 

pagamento de reparação moral no montante de R$ 4.000,00, determinada a 

reativação da linha telefônica referida nos autos, caso esteja disponível, no prazo 

de dez dias úteis, a partir do trânsito em julgado da sentença e da intimação da ré 

ao cumprimento da obrigação de fazer, improcedentes pedidos de reparação 

material e entrega de aparelho celular, condenada ainda a ré ao pagamento de 

custas, despesas e honorários de 15% do valor da condenação. O autor busca 

em razões de apelo a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00, a 

condenação da apelada em danos materiais no montante de R$ 5.000,00, a 
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obrigação de entrega de aparelho celular da marca Apple modelo iphone 5S, 

similar ou superior e a devolução do terminal referido nos autos, sob pena de, 

não o fazendo, a apelada pagar multa diária de R$ 200,00 desde o evento 

danoso, independentemente de qual for o destino do número. Ausente preparo, 

regularmente, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária. 

Sem resposta no prazo legal. 

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. A causa de pedir da lide pode ser assim resumida: o autor 

contratou o serviço de telefonia móvel celular prestado pela ré, com inequívoca 

intenção de utilização de portabilidade. Ocorreu que houve falha na prestação do 

serviço quanto à transferência e preservação do número utilizado pelo autor, 

dentro do regime de portabilidade, o que ocasionou danos, objeto de reparação 

nesta demanda.  

Feito esse breve histórico da causa, inicia-se o julgamento 

do recurso, que restará provido apenas parcialmente, no que diz respeito ao 

quantum de reparação moral. 

Pois bem. Quanto à pleiteada obrigação de fazer, 

consubstanciada na restituição do número de celular do apelante, bem decidida a 

questão, determinada a restituição do número telefônico originalmente utilizado 

pelo recorrente, apenas e tão somente se estiver disponível, caso evidentemente 

não esteja sendo utilizado por outro usuário, na condição de terceiro de boa-fé. 

Observando-se que há meio,  momento processual, requisitos e fato gerador para 

a eventual fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem 

judicial, situação por ora não configurada. 

Os alegados prejuízos materiais não se encontram 

comprovados. Os documentos acostados aos autos comprovam apenas que o 

apelante não conseguiu executar com êxito a portabilidade de seu número de 

celular, por defeito na prestação do serviço, para o que há reparação 

correspondente, mas sem demonstração de danos materiais efetivos. Meras 

possibilidades ou probabilidades não caracterizam danos materiais ou mesmo na 
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modalidade de lucros cessantes, que devem ser provados, não se podendo 

presumi-los. 

O pedido de entrega de aparelho celular da marca Apple 

modelo iphone 5S, similar ou superior, igualmente não comporta acolhimento. 

Pelo que se tem das provas coligidas aos autos, houve veiculação de que a 

contratação do plano pós da TIM dava direito a “preço especial na TIM”  para a 

aquisição do iphone 5S “por apenas” 12X de 99,90/mês ou R$ 1.199,00 à vista (fl. 

21). Assim, não se tratava de “brinde” mas preço diferenciado para contratantes 

do serviço veiculado. Como considerado monocraticamente, não há prova nos 

autos de pagamento de qualquer quantia para compra do aparelho celular 

desejado e a negativa da prestadora do serviço em entregar o bem, mediante a 

quitação correspondente. Nada a mudar quanto ao decidido. 

Diante desses acontecimentos, pode-se concluir que, 

mesmo tendo ocorrido a portabilidade para outra companhia telefônica, houve 

deficiência no serviço prestado pela ré, na medida em que, indevidamente, seja 

por uma falha de comunicação entre uma empresa de telefonia e a outra, seja por 

uma deficiência no próprio serviço de atendimento do consumidor oferecido pela 

ré  isso não está explicado nos autos, sendo que a propaganda proposta pela 

própria apelada veiculava “venha para a TIM e mantenha o seu número” (fl. 21);  

o consumidor recorrente teve frustrada sua expectativa de portabilidade e 

manutenção do mesmo número de celular utilizado anteriormente, sem qualquer 

justificativa plausível, o que inclusive foi objeto de registro de reclamações junto à 

ANATEL, PROCON e diversos contatos sem êxito com a empresa de telefonia. 

 O que se nota neste processo, assim como em inúmeros 

outros casos em que as prestadoras de serviço não dispõem de um atendimento 

pessoal para lidar com pedidos e reclamações de seus usuários pelo método 

pessoal, o canal de comunicação por centrais telefônicas ou mesmo pela via 

eletrônica é um verdadeiro descaso. Há desgaste emocional, frustração, 

desnecessária perda de precioso tempo e, por vezes,  cliente e concessionária se 

engajam numa troca de e-mails interminável e nunca se resolve o problema que, 

não raras vezes, se transforma numa lide judicial.

Ora, se a operadora para a qual a linha foi portada não 
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comunicou a operadora de origem é problema que tem de ser resolvido entre 

elas; o usuário não pode ficar no fogo cruzado e nem responder pela inoperância 

do sistema existente ou deficiência na prestação do serviço em si. 

Daí que a sentença fica confirmada no que se refere ao 

acolhimento do pleito de reparação moral. 

A reparação moral se dá “in re ipsa”, pelo só fato da coisa, 

sendo evidente que a situação dos autos não se traduz em mero fato cotidiano e 

sim em lesão à honra da pessoa, frustração, desgaste emocional, dificuldades 

para o desempenho regular de atividade profissional, desrespeito ao consumidor 

e aborrecimento acima do ordinário. A finalidade da reparação moral é dupla, 

inexistindo qualquer lesão ao princípio da reserva legal em sanções cujo objetivo 

é inibir a repetição de fatos semelhantes, além de compensar a vítima. E a origem 

maior de nosso artigo 5º, incisos V e X, da CFederal é, igualmente, o “punitive 

damages” ou “exemplary damages” do direito norte-americano, o que justifica 

fixação em montante não irrisório, para efetivamente desestimular o ofensor, mas 

vedada também a quantificação exacerbada, que possa enriquecer injustamente 

a vítima.

Contudo, apesar de respeitar o entendimento do digno 

prolator da sentença recorrida, Dr. Rodrigo Soares, a quantia de R$ 4.000,00 

arbitrada para a hipótese dos autos é insuficiente à reparação moral do autor.

Desta forma, justificável a elevação da indenização para o 

valor de R$ 10.000,00, como pleiteado em razões recursais, considerado este 

valor mais condizente com a violação apresentada. A correção monetária desse 

valor será contada a partir da data da intimação do acórdão, bem como a 

contagem dos juros de mora relativa a essa indenização1. 

Em suma, o apelo fica acolhido apenas em parte, para 

majorar a reparação moral, mantida, no mais, a r. sentença por seus termos e os 

ora acrescidos. 

1 Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a 
partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da 
mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao 
autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. (REsp 903258/RS, Rel. Maria Isabel Gallotti)
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3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, nos 

termos explicitados. 

SOARES LEVADA

Relator
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