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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026582-74.2011.815.2001
Relatora :  Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :  EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
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Advogados :  Pedro Augusto de Almeida Neto e Lisanka Alves de Sousa

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS,  COM 
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA 
TUTELA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA. 
AUTORA  PESSOA  JURÍDICA  EQUIPARADA  À 
CONCEPÇÃO  JURÍDICA  DE  CONSUMIDOR. 
POSSIBILIDADE.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  COM  VALOR  MÍNIMO  PREFIXADO. 
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. 
PROVIMENTO PARCIAL. 

o  STJ  tem admitido  que,  “em determinadas  hipóteses,  a  
pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser  
equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente  
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ao fornecedor alguma vulnerabilidade”.

Reconhecida  a  vulnerabilidade  técnica  da  pessoa 
jurídica,  correta  a  sua  equiparação  a  consumidor  e  a 
consequente inversão do ônus probante em seu favor.

Demonstrado que o pacto deveria ter sido encerrado até 
determinado  dia,  eventuais  valores  relativos  às 
mensalidade  do  contrato  (valores  mínimos  prefixados 
por mês) devem ser restituídos.

Caracterizada a má-fé do credor em, injustificadamente, 
não cancelar o ajuste, a restituição deve ocorrer de forma 
dobrada.

Não devem ser restituídos eventuais valores relativos a 
prestação  de  serviços  excedentes  (não  cobertos  pela 
mensalidade mínima), pois, se a contratante excedeu a 
prestação de serviço mínima contratada, deve pagar os 
valores  correspondentes,  sob  pena  de  enriquecimento 
ilícito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento 
parcial ao apelo.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se  de  Apelação  Cível  contra  sentença  prolatada 
pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 171/177, que – nos 
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autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e com 
pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Distribuidora de Publicações 
Garibaldi  Ltda  em  desfavor  de  EMBRATEL  –  Empresa  Brasileira  de 
Telecomunicações  S/A  –,  julgando parcialmente procedentes  os pedidos, 
declarou rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as 
partes (confirmando a tutela antecipada) e condenou “o promovido a restituir  
em dobro os valores cobrados e efetivamente pagos pelo autor, em relação aos débitos  
ofertados após 29/10/2010.”.

Irresignada,  a  EMBRATEL  interpõe  apelação,  fls. 
181/191, afirmando que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser 
aplicado  em  benefício  da  empresa  recorrida,  aos  argumentos  de  que  a 
distribuidora “não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do  
CDC” e “utiliza os serviços de telefonia como parte dos custos da sua produção a  
serem debitados do consumidor final”.

Sustenta  que  “ainda  que  verdadeira  fosse  a  alegação  de  
solicitação  de  cancelamento,  o  recorrente  continuou  a  utilizar  tais  serviços,  
excedendo a franquia outrora contratada em todos os meses e demonstrando claro  
intuito  em permanecer  com as  linhas.”,  acrescendo  que  “Logo,  se  prestado  e  
utilizado o serviço – cuja decisão impele-se única e exclusivamente ao autor pois  
este poderia ter desligado as linhas ou simplesmente não as utilizado mesmo que o  
contrato permanecesse ativo perante a empresa – não há razão para crer-se na sua  
ilegalidade.”.

Com essas razões, expõe não ser caso de condená-la ao 
pagamento de repetição de indébito e “ainda que provada a cobrança ilegal,  
restará plenamente enquadrada a hipótese de engano justificável ante a contínua  
utilização dos serviços.”, “consoante se afere das faturas anexas à exordial”. 

Pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  julgar 
totalmente  improcedente  os  pedidos  iniciais,  “condenando  o  recorrido  ao  
pagamento de honorários advocatícios no importe de 20%”.

Contrarrazões,  fls.  194/199,  pelo  desprovimento  do 
apelo.

Cota ministerial, fls. 206/207, pelo provimento parcial do 
recurso “apenas para que sejam deduzidos da condenação os valores referentes ao  
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meses de efetivo uso do serviço até o efetivo cancelamento, tomado o valor mínimo  
mensal, mantendo-se em todos os seus demais termos a sentença vergastada.”.

É o relatório. 

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora.

Contam  os  autos  que  DISTRIBUIDORA  DE 
PUBLICAÇÕES GARIBALDI LTDA  ajuizou a presente  ação, em desfavor 
da  EMBRATEL,  relatando  que  firmara  com  a  promovida  contrato  de 
prestação de serviços, pelos quais teria que pagar um valor “mínimo de R$  
904,30  (Novecentos  e  Quatro  Reais  e  Trinta  Centavos),  de  forma  que,  caso  a  
contratante não utilize serviços suficientes para se atingir esse valor, lhe é cobrada  
um complemento”.

Após  expirar  o  período  de  carência,  em  29/10/2010, 
“entrou  em  contato  com  a  Ré”  com  o  intuito  de  cancelar  o  pacto,  sendo 
“informada que a desativação ocorreria em 30 (trinta) dias e que não deveria pagar  
qualquer multa rescisória.”. “Após a expiração do referido prazo” a empresa de 
telefonia  além  de  não  cancelar  o  ajuste  enviou  “a  fatura  da  prestação  de  
serviços do mês de novembro” e seguintes “com um valor erroneamente calculado.”, 
ou seja, acima de R$ 904,30.

Pontuou que não deu motivos para a EMBRATEL ter se 
negado a encerrar o contrato.

Dentre outros pedidos, pugnou para que a empresa de 
telefonia fosse condenada “à devolução em dobro dos valores pagos pela Autora a  
Ré  após  29  de  outubro  de  2010  (data  da  primeira  solicitação  de  cancelamento  
contratual), além da condenação da Ré a pagar indenização pelos danos morais”.

O  juízo  a  quo,  aplicando  o  CDC  em  favor  da  parte 
autora,  inverteu  o  ônus  probante  e  julgou  parcialmente  procedentes  os 
pedidos,  declarando  rescindido  o  contrato  de  prestação  de  serviços 
(confirmando a tutela antecipada) e condenou “o promovido a restituir  em  
dobro os valores cobrados e efetivamente pagos pelo autor, em relação aos débitos  
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ofertados após 29/10/2010.”.

Fundamentando o decisum, expôs que:

“( … )

17. Destarte, partindo de tais premissas e analisando-se o contexto 
fático-probatório  sobre  o  caso  em  discussão,  entendo 
perfeitamente possível a aplicação das disposições consumeristas 
ao promovente, uma vez que se reconhece a sua vulnerabilidade 
técnica sobre o contrato firmado, haja vista que atua no ramo de 
distribuição de revistas e publicações em geral – nos termos do 
contrato social de fls. 15 – faltando-lhe, até prova em contrário, o 
devido  conhecimento  técnico  acerca  das  cobranças  contratuais 
relativas ao contrato de prestação de serviços telefônicos.

( … )

21.  Pois  bem.  Analisando-se  o  vertente  caso  sob  a  ótica 
consumerista,  sobretudo no tocante  ao  instituto  da  inversão  do 
ônus da prova, consoante previsão do inciso VIII, art. 6, do CDC> 
Nesse diapasão, uma vez reconhecida a vulnerabilidade técnica da 
promovente,  caberia  ao  promovido  demonstrar,  de  forma 
inequívoca,  sobretudo  porque  detém  meios  técnicos  para  tal,  a 
efetiva utilização dos serviços então oferecidos após o período de 
rescisão contratual.

22. Noutro giro, segundo consta no sítio da Agência Nacional de 
Telecomunicações, no tocante aos principais direitos dos usuários 
e obrigações das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, a 
operadora  terá  o  prazo  de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas  para 
atender  ao  pedido  de  cancelamento  contratual  solicitada  pelo 
usuário, não se podendo, portanto, invocar prazo muito superior 
ao estabelecido para o referido procedimento.

23. Destarte, tomando-se como parâmetro a fundamentação supra, 
notadamente ante à ausência de comprovação da efetiva utilização 
do serviço contratado, bem como prazo de atendimento ao pedido 
de cancelamento muito superior ao permitido, entendo cabíveis os 
argumentos invocados pela parte autora em relação às cobranças 
efetuadas em data posterior ao pedido de cancelamento, devendo, 
nesse viés, ser ressarcida,em dobro ( … )”

Pois bem.
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Em  que  pese  a  recorrente  afirmar  que  o  Código  de 
Defesa  do  Consumidor  não  pode  ser  aplicado  em benefício  da  empresa 
recorrida (porque a pessoa jurídica autora “não se  enquadra no conceito de  
consumidor previsto no art. 2º do CDC” e “utiliza os serviços de telefonia como  
parte dos custos da sua produção a serem debitados do consumidor final”), o STJ 
tem admitido que, “em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de  
um  produto  ou  serviço  pode  ser  equiparada  à  condição  de  consumidora,  por  
apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade”. Confira-se:

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. 
REGRA.  MITIGAÇÃO.  FINALISMO  APROFUNDADO. 
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de 
que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, 
ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese 
restritiva  do  art.  2º  do  CDC,  considera  destinatário  final  tão 
somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja 
ele pessoa física ou jurídica.
2.  Pela  teoria  finalista,  fica  excluído  da  proteção  do  CDC  o 
consumo  intermediário,  assim  entendido  como  aquele  cujo 
produto  retorna  para  as  cadeias  de  produção  e  distribuição, 
compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou 
serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins 
de  tutela  pela  Lei  nº  8.078/90,  aquele  que  exaure  a  função 
econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do 
mercado de consumo.
3.  A  jurisprudência  do  STJ,  tomando  por  base  o  conceito  de 
consumidor  por  equiparação previsto no  art.  29  do  CDC,  tem 
evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente 
às  pessoas  jurídicas,  num  processo  que  a  doutrina  vem 
denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir 
que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de 
um  produto  ou  serviço  pode  ser  equiparada  à  condição  de 
consumidora,  por  apresentar  frente  ao  fornecedor  alguma 
vulnerabilidade,  que  constitui  o  princípio-motor  da  política 
nacional  das  relações  de  consumo,  premissa  expressamente 
fixada  no  art.  4º,  I,  do  CDC,  que  legitima  toda  a  proteção 
conferida ao consumidor.
4.  A  doutrina  tradicionalmente  aponta  a  existência  de  três 
modalidades  de  vulnerabilidade:  técnica  (ausência  de 
conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de 
consumo),  jurídica  (falta  de  conhecimento  jurídico,  contábil  ou 
econômico  e  de  seus  reflexos  na  relação  de  consumo)  e  fática 
(situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo 
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psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente 
ao  fornecedor).  Mais  recentemente,  tem  se  incluído  também  a 
vulnerabilidade  informacional  (dados  insuficientes  sobre  o 
produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de 
compra).
5.  A despeito  da  identificação  in  abstracto  dessas  espécies  de 
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de 
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de 
consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses 
de  vulnerabilidade  já  consagradas  pela  doutrina  e  pela 
jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente 
à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade 
legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores 
da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica 
compradora à condição de consumidora.
6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização 
por  danos  materiais  derivados  de  defeito  em  suas  linhas 
telefônicas,  tornando  inócuo  o  investimento  em  anúncios 
publicitários,  dada  a  impossibilidade  de  atender  ligações  de 
potenciais  clientes.  A  contratação  do  serviço  de  telefonia  não 
caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido 
serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à 
consecução do seu negócio.
Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a 
empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço 
de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, 
nos  termos  do  art.  257  do  RISTJ,  fica  mantida  a  condenação 
imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do 
CC/02  e  tendo  em  vista  a  conclusão  das  instâncias  ordinárias 
quanto  à  existência  de  culpa  da  fornecedora  pelo  defeito 
apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito 
com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)

O  magistrado  entendeu  que  a  autora/recorrida  é 
tecnicamente vulnerável tendo em vista ser do ramo editoral, motivo pelo 
qual  inverteu  o  ônus  da  prova  em  favor  da  respectiva  parte,  conforme 
parágrafo “17” da decisão recorrida, acima transcrito.

Assim, quanto à aplicabilidade do CDC ao caso, tenho 
que a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, vez que 
corretos e harmônicos com o entendimento da Corte Superior.
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Contudo, a sentença merece ser reformada.

É fato incontroverso (fl. 112) de que a autora/recorrida 
solicitou o cancelamento do contrato em outubro/2010.

No  decisum,  o  juiz  motiva  a  decisão  expondo  que 
“segundo consta no sítio da Agência Nacional de Telecomunicações, no tocante aos  
principais  direitos  dos  usuários  e  obrigações  das  Prestadoras  de  Serviços  de  
Telecomunicações,  a operadora terá o prazo de até 24 (vinte e quatro)horas para  
atender  ao  pedido  de  cancelamento  contratual  solicitada  pelo  usuário,  não  se  
podendo,  portanto,  invocar  prazo  muito  superior  ao  estabelecido  para  o  referido  
procedimento.”,  fundamento  não  enfrentado  pela  recorrente  já  que 
meramente alega que o prazo é de até 30 (trinta) dias.

Portanto, a sentença deve ser mantida apenas para que 
cada um dos valores que a recorrida pagou a título de pagamento mínimo 
(R$ 904,30)  após 29/10/2010 sejam restituídos de forma dobrada porque 
resta comprovado que o pacto deveria ter sido encerrado ainda naquele mês 
e que deveriam ser cobrados no mês de novembro/2010 apenas eventuais 
valores relativos a prestação de serviços excedentes à franquia contratada, 
não  cobertos  pela  mensalidade  mínima.  Logicamente,  não  deverão  ser 
restituídos eventuais valores relativos a prestação de serviços excedentes à 
franquia  contratada (não  cobertos  pela  mensalidade  mínima),  pois,  se  a 
recorrida excedeu a prestação de serviço mínima contratada, deve pagar os 
valores correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito.

A  restituição  na  forma  dobrada  (dos  valores  que  a 
recorrida pagou a título de pagamento mínimo após 29/10/2010) se justifica 
tendo em vista que até o ajuizamento da ação (ocorrido em maio/2011) o 
contrato  ainda não tinha sido encerrado,  conforme comprova o  conjunto 
probatório  inserto  nos  autos  (fls.  75/104),  muito  embora  a  empresa  de 
telefonia  tenha  alegado  que  seriam  necessários  apenas  30  (trinta)  dias, 
caracterizada assim a má-fé da EMBRATEL.

Tendo  em vista  a  sucumbência  recíproca,  condeno  as 
partes  ao  pagamento  das  custas  (metade  para  cada)  e  honorários 
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados,  na forma do 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026582-74.2011.815.2001                                                                                                                                  8



art. 21 do CPC.

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL  ao  recurso  apelatório apenas  para  excluir  da  condenação  a 
restituição de eventuais valores relativos a prestação de serviços excedentes 
à franquia contratada (não cobertos pela mensalidade mínima), condenando 
as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados 
em  10%  (dez  por  cento)  do  valor  da  condenação,  recíproca  e 
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados,  na  forma  do  art.  21  do 
CPC.

É como voto. 

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  10  de 
fevereiro de 2015, conforme certidão de julgamento de fl.  226.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente ao julgamento,  o  Dr.  Doriel  Veloso 
Gouveia, Procurador de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  12 de fevereiro  de 
2015. 

Desa.  Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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