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EMENTA

CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE – COMPROVADA. DÉBITOS
POSTERIORES – INDEVIDOS. DANOS MORAIS – CONFIGURADOS, NA MODALIDADE 

. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.IN RE IPSA

1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão
proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos
autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE

.DIALETICIDADE REJEITADA

2. O autor/recorrente pretende modificar a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais,
referentes à pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica com a recorrida, operadora de
telefonia celular, concomitantemente à desconstituição de débitos (referentes à contas telefônicas)
gerados após o dia 11/10/14 (data da portabilidade), bem como condenação em indenização por danos
morais, em razão da negativação do seu nome, em consequência do não pagamento de débitos
posteriores àquela data.

3. O recorrente instruiu sua inicial, indicando que havia contratado o plano OI Conta Total 3, para as
linhas telefônicas de nº (61) 9***-*650, (61)9***-*359 e (61)9***-*320, além de OI Internet móvel
para linha de no (61)8***-*769. Informou que realizou portabilidade das referidas linhas para outra
operadora, em 11/10/2014, mas que foi cobrado por contas posteriores à portabilidade, além de ter sido
negativado em decorrência do não pagamento de lançamentos ocorrido em fevereiro de 2016.

4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e
consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Da análise dos autos, em primeiro lugar, verifica-se incontroverso a relação inicial entre as partes
(recorrente e OI), referente aos prefixos indicados. Além disso, foi juntada cópia do pedido de
portabilidade (termo de adesão para a operadora Claro, ID 3425578, págs. 1 e 2), datado de
11/10/2014, com indicação dos prefixos (61) 9***-*650, (61)9***-*359 e (61)9***-*320.

6. Em complementação à informação da portabilidade, também foi juntada cópia de telas do sistema da



recorrida, relativos a um atendimento presencial, onde o recorrente buscava o cancelamento de
cobranças efetuadas sobre período posterior à portabilidade (ID 3425579 – pag. 1/4), referente a duas
faturas, sendo uma delas a de nº 558661891, no valor de R$ 466,47 (também juntada nos autos, ID
3425580 - Pag. 10), com vencimento previsto para 02/02/2015, a qual cobrava valor referente ao
período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Na solução apontada desse atendimento ficou lá registrado que
teria sido realizado contato em 30/12/2014 com o cliente e informado sobre a isenção das faturas e que
o caso seria acompanhado (ID 3425579 – pag. 4).

7. Há inúmeras outras faturas de cobrança juntadas aos autos pelo recorrente, com datas de período
posterior à portabilidade, ora com indicação de todos os números inicialmente contratados (ID
3425580, pág. 13, conta com vencimento em 03/03/2015), ora com a indicação de alguns dos prefixos
(ID 3425580, pág. 16, prefixos (61) 9***-*359, 9***-*320 e 8***-*769). Não há informação de
pagamento dessas faturas, nem de que tenham sido cobradas de outra forma.

8. Na conta juntada pela Oi Móvel, para justificar a cobrança realizada, documento de ID 3425615 –
pág. 1, apresenta cobrança de R$ 137,49, referente ao período de 13/01/2016 até 13/02/2016, indicando
três prefixos (61) 8***-*769, 9***-*320 e 9***-*359. No entanto, dois deles já haviam sido portados
para outra operadora, conforme pedido de portabilidade ((61) 9***-*320 e 9***-*359). A outra
cobrança realizada (ID 3425616 – pag. 3), referente ao período de 08/01/16 até 13/01/16, no valor de
R$ 13,78, aponta duas linhas telefônicas, prefixos (61) 8*-*769, 9***-*320. A soma desses valores
perfaz o valor negativado no SERASA, R$ 151,27 (ID 3425586 – pag. 1).

9. Ressalta-se que há nos autos outra fatura com vencimento em 02/02/2016, referente ao período de
13/12/2016 até 13/01/2016 (período concomitante ao da fatura de R$ 13,74), no valor de R$ 336,24
(ID 3425580 – pag. 20). Além disso, a recorrida enviou correspondência ao recorrente, oferecendo uma
oportunidade de quitar com desconto o débito referente à linha (61) 9***-*359 (outro número!), com
indicação daqueles valores que foram negativados (contas de R$ 13,78 e de R$ 137,49).

10. Ou seja, da análise dos documentos juntados aos autos percebe-se a realização da portabilidade em
11/10/2014 de 3 prefixos ((61) 9***-*650, 9***-*359 e 9***-*320), o reconhecimento da recorrida
desta portabilidade, pois em 30/12/2014 isentou o recorrente do pagamento de fatura na qual constava
esses 3 prefixos, mais o de número (61) 8***-*769, referente ao serviço de internet móvel, o que
permite inferir até mesmo o cancelamento deste serviço, conforme relatado pelo recorrente na inicial,
inclusive com apresentação de longa lista de protocolos de atendimento, que objetivariam encerrar
definitivamente a relação com a recorrida.

11. As inúmeras cobranças, sobre números diversos e períodos concomitantes induzem a percepção de
descontrole operacional da recorrida, pois já havia sido realizada a portabilidade e ela própria já teria
reconhecido isso em atendimento presencial. Além disso, a empresa sequer comprovou que qualquer
das cobranças realizadas após a portabilidade tenha sido paga, nem apresentou qualquer dado de uso,
para justificar o entendimento de que mantinha os números telefônicos em seu acervo. Afirmou que
alguns dos números teriam sido cancelados por inadimplência, mas se tivessem sido cancelado o
contrato de tais números, como alegado, eles não teriam sido portados para outra operadora.

12. Assim, considerando a realização da portabilidade realizada em 11/10/2014, são totalmente
descabidas as cobranças efetuadas após esse período, o que torna plenamente indevida a negativação
operada na SERASA, sobre débitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, fato que
conduz a procedência da indenização pleiteada por danos morais, que ora reconheço como sendo in re

 e arbitro seu valor em R$ 3.000,00, quantia adequada e razoável às circunstâncias do casoipsa
concreto, sem possibilidade de enriquecer ilicitamente a autora ou empobrecer a instituição financeira
ré.

13. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso interposto para julgar procedentes os pedidos de
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, após a portabilidade realizada, e de
qualquer débito lançado pela operadora recorrida, após 11/10/2014, referentes aos prefixos telefônicos



indicados neste processo, bem como o de condenação por danos morais, na forma indicada, além da
determinação que o apontamento no nome do recorrente realizado no SERASA seja retirado pela
operadora, no prazo máximo de 5 dias.

.14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para julgar procedente o pedido e condenar a requerida a indenizar ao autor, a título de danos morais, o
valor de R$ 3.000,00.

15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa com acórdão.

16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata
do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 13 de Março de 2018

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator

Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.


