
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046952-45.2009.815.2001.
Origem : 12ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : OI - TNL PCS S/A.
Advogado : Caio César Vieira Rocha e outros.
Apelado : Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do
Instituto Nacional do Seguro Social – Cooprev Ltda.
Advogado : Geraldo de Margela Madruga e André Vidal Vasconcelos Silva.

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SERVIÇO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  NOVAÇÃO
CONTRATUAL.  EXCLUSÃO  DE  BÔNUS  E
PROMOÇÕES.  ELEVAÇÃO  SIGNIFICATIVA
NO  VALOR  DAS  TARIFAS.  AUSÊNCIA  DE
CLÁUSULAS  CLARAS  E  INTELIGÍVEIS.
ABUSIVIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

-  Aplica-se  ao  caso,  por  envolver  típica  relação de
consumo (prestação de serviços de telefonia móvel), o
Código de Defesa do Consumidor, que determina que
“as  cláusulas  contratuais  serão  interpretadas  de
maneira  mais favorável  ao consumidor” (art.  47 do
CDC) e que, nos contratos de adesão, “as cláusulas
que implicarem limitação de direito do consumidor,
deverão ser redigidas com destaque,  permitindo sua
imediata  e  fácil  compreensão”  (§  4º  do  art.  54  do
CDC).

-  Nas hipóteses em que os valores dos descontos e
promoções  sobre  as  assinaturas  e  franquias  de
minutos passam a integrar o contrato de telefonia de
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maneira ordinária, o valor promocional passa a ser a
regra e não a exceção. 

- A retirada dos bônus e descontos, quando representa
um  aumento  real  dos  valores  praticados,  deve  vir
suficientemente esclarecida em qualquer repactuação,
o que não ocorreu no caso dos autos, representando
uma abusividade das cláusulas frente ao consumidor
por ausência de informações claras e transparentes.

- As cobranças fundamentadas em valores abusivos,
enquanto ocorreram, devem ser tidas como indevidas,
até  porque  não  há  que  se  falar  em  “engano
justificável” da recorrente, fazendo jus o consumidor
à repetição em dobro daquilo que pagou a mais, nos
termos do art. 42 do CDC.

 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA

a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime. 

Trata-se de  Apelação interposta por  OI – TNL PCS S/A em
face  de  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  12ª  Vara  Cível  da  Comarca  da
Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de  Contrato  com  Pedido  de
Repetição de Indébito,  ajuizada pela  Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social – Cooprev
Ltda em face do ora apelante. 

Na  peça  de  ingresso,  afirmou  a  promovente  que  celebrou
contrato de adesão com a parte ré para a utilização de 184 linhas, cujo valor a
ser pago por cada linha seria de R$ 59,89 a título de franquias de minutos.
Asseverou  ainda  que  firmou  um  termo  aditivo  de  contrato,  à  guisa  de
prorrogação de contrato, que resultou no aumento do valor da fatura em quase
100%, já que pela assinatura de cada linha passou a ser cobrada a quantia de
R$ 106,00.  Ressaltou,  por  fim,  que após o ajuizamento de  ação perante o
Juizado  Especial,  a  promovida  adequou  o  valor  das  contas  ao  valor
inicialmente contratado. Diante desse cenário, requereu a revisão do contrato,
reestabelecendo-se  o  contrato  originário  com  a  decretação  de  nulidade  do
termo aditivo, bem como que a promovida fosse condenada ao pagamento em
dobro dos valores pagos a maior.

Citada, a empresa promovida apresentou contestação às fls. 48/
63. Sustentou, em caráter liminar, a falta de interesse de agir, ante a ausência
de pretensão resistida. No mérito, alegou que estaria no exercício regular de
seu direito, logo, perfeitamente possível a cobrança pelos serviços prestados.
Aduziu que seria indevida a restituição em dobro dos valores pagos bem como
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que inexistentes os danos materiais. Pugnou pela improcedência dos pedidos
iniciais.

Réplica impugnatória às fls. 116/118.

Decidindo a querela às fls. 124/132, a magistrada de primeiro
grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta
e princípios de direitos aplicáveis à espécie, afastada
a  preliminar  de  carência  de  ação,  ACOLHO  o
pedido inicial, nos termos 269, I do CPC c/c art. 42,
parágrafo  único  e  art.  51,  ambos  do  CDC  e
jurisprudência pátria,  para declarar  nulo de pleno
direito o termo aditivo de fls. 25, restabelecendo, em
consequência,  o  contrato  originário  de  fls.  20/24,
ante  à  sua  abusividade  e  o  faço  atento  às
peculiaridades do caso concreto, por ser medida de
direito e justiça.
Condeno  a  demandada  à  devolução  em  dobro  da
quantia  cobrada  indevidamente,  apurada  em
liquidação  de  sentença,  além  do  pagamento  das
custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados
em R$ 2.000,00 consoante artigo 20, parágrafo 4º,
do CPC.” (fls. 131/132)

Inconformada,  a  OI  –  TNL  PCS  S/A  interpôs  recurso
apelatório.  Afirmou que o  termo aditivo  assinado pela  cooperativa  tinha  o
objetivo de  “alterar as condições constantes no contrato,  ficando evidente
que o promovente sabia o que estava assinando.” Logo, plenamente evidente
a  boa-fé  da  recorrente  que  apenas  cobrou  os  valores  conforme avençado,
inexistindo  qualquer  irregularidade,  sobremaneira  porque  as  promoções  e
descontos inicialmente previstos no primeiro contrato não foram aditados no
segundo. 

Alegou que não há prova nos autos de que a promovente foi
informada,  por  prepostos  da  recorrente,  que  não  haveria  modificações  no
contrato em relação ao contrato anterior. Ademais, tendo sido o termo aditivo
devidamente assinado pelo representante da autora, não haveria que se falar
em vício  da  autonomia  da  vontade,  nem mesmo em desconhecimento  das
cláusulas pactuadas.

Aduziu ainda que a empresa estaria no exercício regular de seu
direito, já que as cobranças se deram de forma perfeitamente legítimas, logo,
perfeitamente possível a cobrança pelos serviços prestados, não havendo que
se falar na restituição em dobro pelos valores pagos. 
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Sustentou  que  não  restou  demonstrado  nos  autos  os  danos
materiais  sofridos.  Requereu,  por  fim,  a  reforma da  sentença  a  fim julgar
improcedente o pedido autorial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 153/156. 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 162/168).

Em decisão de fls. 170/176, foi negado seguimento ao apelo,
uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão,
já que a recorrente se limitou a deduzir os mesmos argumentos da contestação,
violando, assim, o princípio da dialeticidade (art. 514, II, do CPC).

A  OI  –  TNL  PCS  S/A interpôs  Recurso  Especial  às  fls.
196/210. 

Às fls. 279/280, o Superior Tribunal de Justiça, acreditando que
a mera repetição dos argumentos da contestação nas razões do apelo não seria
o bastante para inviabilizar o conhecimento do recurso, decidiu pelo retorno
dos autos à origem, com o regular prosseguimento da apelação.

É o relatório. 

VOTO.

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

Na hipótese, insurge-se a apelante contra sentença que julgou
procedente o pedido inicial,  determinando a nulidade do contrato de termo
aditivo,  ante  a  sua  abusividade  e,  como  consequência,  determinou  o
reestabelecimento do contrato originário, com o pagamento em dobro pelos
valores indevidamente pagos pela cooperativa.

Pois  bem.  O  caso  em  apreço  decorre  de  típica  relação  de
consumo  (prestação  de  serviços  de  telefonia  móvel)  e,  portanto,  deve  ser
observado à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina que
“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor” (art. 47 do CDC) e que, nos contratos de adesão, “as cláusulas
que implicarem limitação de direito do consumidor,  deverão ser redigidas
com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” (§ 4º do art. 54
do CDC). 

Como bem pontuou a  magistrada de primeiro grau,  o  termo
aditivo de contrato de fls. 25 se trata de verdadeiro contrato de adesão, já que
suas  cláusulas  foram  preestabelecidas  unilateralmente  pela  recorrente,
fornecedora dos serviços, sem dar ao contratante a possibilidade de “discutir
ou modificar substancialmente o conteúdo” (caput do art. 54 do CDC).
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Em verdade, ao estabelecer a novação contratual por meio da
avença de fls. 25, não restou esclarecido que haveria significativa alteração
nos valores praticados, com elevação em quase 100%. 

Entretanto, conforme argumentou a apelante, a diferença entre
os  valores  decorreu  principalmente  pelo  fato  das  promoções  e  descontos
praticados inicialmente não se repetirem na prorrogação do contrato.

Afirmou a apelante (fls. 138): 

“Dessa  forma,  o  termo  aditivo  assinado  pela
promovente deixa bem claro o seu objetivo, qual seja,
alterar  as  condições  comerciais  constantes  no
contrato, ficando evidente que a promovente sabia o
que estava assinando. 

Não é demais acrescer que o valor contratado e a
promoção  são  desvinculados,  sendo  aquele
prorrogável  e  este  improrrogável,  sem  que  haja
consentimento expresso das partes. 

Ora,  as  regras  gerais  são  válidas  para  a
generalidade  de  contratantes,  já  as  promoções  e
bônus,  como  os  nomes  já  expressam,  são
disponibilizados e acordados caso a caso”.

 Todavia, pecou o fornecedor em expor essa circunstância de
maneira clara e inteligível no contrato de fls. 25, máxime quando seu reflexo
no valor das tarifas cobradas era tão significativo. 

Nas hipóteses em que os valores dos descontos e promoções
sobre as assinaturas e franquias de minutos passam a integrar o contrato de
telefonia de maneira ordinária, o valor promocional passou a ser a regra e não
a  exceção,  sendo a quantia  efetivamente  cobrada  sempre  aquela  já  com o
desconto. 

Nesse contexto, a retirada dos bônus e descontos representa um
aumento  real  dos  valores  praticados  e,  como tal,  deve  vir  suficientemente
esclarecida  em qualquer  pactuação,  o  que  não  ocorreu  no  caso  dos  autos,
representando, pois, uma abusividade das cláusulas frente ao consumidor. 

Assim,  as  cobranças  fundamentadas  nos  novos  valores,
enquanto ocorreram, devem ser tidas como indevidas,  até porque não há que
se  falar  em  “engano  justificável” da  recorrente, e,  portanto,  faz  jus  o
consumidor à repetição em dobro daquilo que pagou a mais, nos termos do art.
42 do CDC, devendo, portanto, ser confirmada a sentença de primeiro grau em
todos os seus termos.
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Nesse  sentido,  o  julgado abaixo  amolda-se  com exatidão ao
caso dos autos: 

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL -  PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  MÓVEL  -  CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA -
SERVIÇOS  CONTRATADOS  -  INFORMAÇÕES
CLARAS  E  PRECISAS  -  OBRIGAÇÃO  DA
PRESTADORA  DOS  SERVIÇOS  -  COBRANÇA
INDEVIDA  -  ENGANO  JUSTIFICÁVEL  -
INEXISTÊNCIA - RESSARCIMENTO EM DOBRO -
ALTERAÇÃO  UNILATERAL  -  RESCISÃO  DO
CONTRATO  -  MULTA  RESCISÓRIA  -
INEXIGIBILIDADE - PESSOA JURÍDICA - DANO
MORAL - REQUISITOS. 1. Por envolver relação de
consumo,  aplicam-se  as  normas  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  ao  contrato  de  adesão
referente à prestação de serviços de telefonia móvel.
2. A prestadora dos serviços de telefônicos deve aos
usuários informações claras e específicas sobre os
serviços  por  eles  contratados.  2.  Não  havendo
engano justificável,  deve a operadora de  telefonia
móvel ressarcir em dobro os valores que o usuário
pagou de forma indevida. 3. A alteração unilateral
de plano de telefonia sem a ciência inequívoca das
novas condições que lhe serão impostas implica em
evidente  desequilíbrio  contratual,  que  autoriza  a
rescisão do contrato e afasta a incidência da multa
rescisória. 4.  A  pessoa  jurídica,  por  não  ter
capacidade de sofrer emoção, é desprovida de honra
subjetiva,  podendo ser  indenizada por  dano moral
apenas se for, por ato ilícito, afrontada em sua honra
objetiva,  que  diz  respeito  ao  seu  bom  nome,
credibilidade e imagem.  (TJMG -  Apelação Cível
1.0024.09.504368-3/001,  Relator(a):  Des.(a)
Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em  25/09/2014,  publicação  da  súmula  em
03/10/2014) 

Ante  o  exposto,  conheço  o  recurso  e  NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus
termos.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
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substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 

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,  03 de fevereiro de
2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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