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PRELIMINAR.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.
INOCORRÊNCIA.  QUESTÃO  SUSCITADA  NA
FUNDAMENTAÇÃO  DA  INICIAL.  INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SITEMÁTICA.  REJEIÇÃO  DA  QUESTÃO
PRÉVIA.

- O pedido exordial deve ser interpretado em conformidade com a
pretensão perseguida na peça como um todo, sendo certo que o
acolhimento  do  pleito  extraído  pela  interpretação  lógico-
sistemática da inicial não acarreta o julgamento extra-petita.

“5.  Não  há  falar  em  julgamento  extra  petita  quando  o  órgão
julgador  não  afronta  os  limites  objetivos  da  pretensão  inicial,
tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida,
respeitando  o  princípio  da  congruência.  Ademais,  os  pedidos
formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação
lógico-sistemática,  não  podendo  o  magistrado  se  esquivar  da
análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a
obrigatória  adstrição  do  julgador  ao  pedido  expressamente
formulado  pelo  autor  pode  ser  mitigada  em  observância  aos
brocardos da mihi  factum dabo tibi  ius  (dá-me os  fatos  que  te
darei  o  direito)  e  iura  novit  curia  (o  juiz  é  quem  conhece  o
direito).” (STJ; REsp 1.605.466; Proc. 2015/0056529-8; SP; Terceira Turma;
Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 28/10/2016) (Grifo nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INDISPONIBILIDADE  DO  SERVIÇO  DE  TELEFONIA
FIXA  E  INTERNET.  SUSPENSÃO  INJUSTIFICADA.
COBRANÇA EM RELAÇÃO AO PERÍODO IRREGULAR.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO  VERIFICADA.  FATO  CAPAZ  DE  GERAR
ABALO  PSICOLÓGICO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO   
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FIXADO  DE  ACORDO  COM  OS  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA APELATÓRIA.

- A inércia da operadora em não consertar a linha telefônica (falta
de  reparos  necessários),  mesmo  após  diversas  tentativas  de
resolução na esfera  administrativa (08 protocolos junto à Telemar)
configura  ato  ilícito  passível  de  indenização  por  danos  morais,
porquanto demonstrada a inoperância da promovida e a falha na
prestação dos serviços.

- “1. Incontroverso o defeito na linha da autora por culpa da ré e
a  falta  de  reparos  necessários.  2.  O  agir  da  empresa  em  não
consertar o terminal, mesmo após diversas tentativas de resolução
na  esfera  administrativa,  configura  ato  ilícito  passível  de
indenização por danos morais, já que demonstrada a inoperância
do sistema da ré e a falha na prestação dos serviços. Além disso,
os  fatos  aqui  narrados  ultrapassam  as  bar  reiras  do  mero
incômodo,  dissabor  ou  contratempo,  já  que  a  parte  autora  foi
privada do uso da sua linha telefônica fixa por mais de 10 meses.”
(TJRS;  AC  0218525-80.2016.8.21.7000;  Ronda  Alta;  Décima  Sexta  Câmara
Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 13/10/2016; DJERS 21/10/2016)

- A doutrina e a jurisprudência recomendam que para a fixação do
quantum indenizatório por ofensa moral, deve o magistrado levar
em  conta  um  conjunto  de  fatores,  como  a  condição  social  do
ofendido,  a  gravidade  do  dano,  a  natureza  e  a  repercussão  da
ofensa, bem ainda proceder a um exame do grau de reprovabilidade
da conduta do ofensor e de eventual contribuição do ofendido ao
evento danoso.

- No caso concreto, a estipulação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais se mostra razoável para reparar o abalo
sofrido.

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

A C O R D A a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO 

Maria  Gilzamar Vilar  Wanderley ajuizou  “Ação de Repetição  do Indébito  c/c
Indenização por Danos Morais” em face da Telemar Norte Leste S/A aduzindo, em síntese, que
possui uma linha telefônica fixa (83 3354-2272), administrada pela demandada e, a partir de junho
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de 2015, ficou sem o serviço de telefonia residencial e internet oferecidos pela referida operadora,
sem prévia comunicação.

Afirma que, em razão da interrupção do sinal telefônico tentou o cancelamento por
diversas  vezes,  através  de  ligações  para  o  “call  center”  da  Telemar,  vindo,  posteriormente,  a
pleitear a transferência da linha, não obtendo sucesso em nenhuma das tentativas.

Ao sentenciar  (fls.  65/69),  o  Magistrado condenou  a  promovida  na  repetição  do
indébito  corrigido  pelo  INPC desde  a  data  do  adimplemento  das  faturas,  acrescidos  de  juros
moratórios de 1% (um por cento), bem como ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)  à  título  de  danos morais,  com juros  de mora  de 1% (um por  cento)  ao  mês  e  correção
monetária, pelo INPC, a contar da citação.

Alfim,  ainda  determinou  que  a  promovida  seja  responsável  pelo  pagamento  das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento) da
condenação.

Irresignada,  a  empresa  promovida  interpôs  súplica  apelatória  (fls.  72/82),
asseverando, preliminarmente, que a sentença prolatada é extra petita, porquanto teria decidido de
maneira diversa da pleiteada na petição inicial ao condená-la na restituição dobrada de valores.

No mérito, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que o caso
discutido  não  passa  de  mero  aborrecimento  ou  situação  insatisfatória,  em razão  de  não  haver
qualquer abalo à honra subjetiva da autora.

Por  conseguinte,  aduz  novamente  que  a  condenação  à  restituição  de  quantias  na
forma dobrada foi um equívoco do Juiz de primeiro grau.

Alfim,  requer  a  anulação  da  sentença  ou,  subsidiariamente,  a  minoração  da
indenização pelo abalo extrapatrimonial.

Contrarrazões apresentadas, às fls. 92/100, pelo desprovimento do recurso.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar
de decisão extra petita e pelo prosseguimento do feito, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente,  a  recorrente  suscita  a  preliminar  de  sentença  extra  petita,  ao
fundamento de que o Magistrado de base utilizou-se de questão não arguida pela autora na inicial,
qual seja, restituição do indébito na forma dobrada.

Contudo,  como é cediço,  a  decisão  que  soluciona  o feito  nos  limites  da  petição
inaugural deve ser interpretada em conformidade com a pretensão perseguida na peça como um
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todo, sendo certo que o acolhimento do requerimento extraído pela interpretação lógico-sistemática
da inicial não acarreta o julgamento extra-petita.

Nesse diapasão, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE LINHA
DE MONTAGEM INDUSTRIAL. SÓCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA  ESPECIAL.  SÚMULA Nº
7/STJ. 
(...). 
5. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador
não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede
providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio
da  congruência.  Ademais,  os  pedidos  formulados  devem  ser
examinados  a  partir  de  uma  interpretação  lógico-sistemática,  não
podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação
jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao
pedido  expressamente  formulado  pelo  autor  pode  ser  mitigada  em
observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos
que te  darei  o  direito)  e  iura novit  curia (o juiz  é  quem conhece o
direito). 6. A reforma do julgado, no tocante à conclusão das instâncias
de cognição plena pela existência de dano moral indenizável na hipótese
vertente,  demandaria  o  reexame  do  contexto  fático-probatório,
procedimento  vedado na  estreita  via  do  Recurso  Especial,  a  teor  da
Súmula  nº  7/STJ.  7.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  afastando  a
incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas
instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais apenas
quando  irrisório  ou  abusivo,  circunstâncias  inexistentes  no  presente
caso, em que o valor total foi arbitrado em R$ 436.087, 50 (quatrocentos
e trinta e seis mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para as 3
(três) empresas e seus 2 (dois) sócios. 8. Recurso especial conhecido em
parte  e,  nessa  extensão,  não  provido.” (STJ;  REsp  1.605.466;  Proc.
2015/0056529-8;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Boas  Cueva;
DJE 28/10/2016) (Grifo nosso)

Por essas razões, rejeito a questão prévia suscitada.

MÉRITO

Trata-se de Ação de Repetição do Indébito com Indenização por Danos Morais na
qual a promovente afirma que, após a interrupção do serviço de telefonia em sua residência e a
consequente solicitação de encerramento de sua linha telefônica de nº (83) 3354-2272, em  junho de
2015,  recebeu  cobranças  indevidas,  bem  como  não  houve  reparo  para  o  restabelecimento  do
serviço.

Pois bem.
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Compulsando os autos, infere-se que a demandante apresentou diversos protocolos
de atendimento referentes às tentativas de cancelamento e de transferência da linha telefônica, sem
obter, contudo, qualquer resposta da empresa de telefonia.

Outrossim,  restou  consignado  no  Termo  de  Audiência  Cível  às  fls.  64,  que  a
demandante já está há mais de um ano sem telefone fixo e mais de seis meses sem internet em sua
residência,  bem como ainda vem pagando pelos serviços não prestados através de desconto por
débito em conta, não sendo rechaçadas tais alegações pela causídica da demandada, tornando-se
fato incontroverso em razão do silêncio da representante da Telemar.

Desse modo,  o fato inquestionável  pode recair  tanto em desfavor do promovente
como do promovido, sempre quando um permanecer silente quando tinha o ônus de impugnar a
assertiva do outro. Vejamos o que dispões o Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 374.  Não dependem de prova os fatos: 
(...)
III - admitidos no processo como incontroversos;” (Código de Processo
Civil de 2015). (Grifei)

Por conseguinte, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é
objetiva a responsabilidade civil do fornecedor decorrente de defeito do serviço por ele prestado.
Vejamos:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde  independentemente  da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido,  a autora comprovou a falha na prestação do serviço prestado pela
apelante, porquanto permanece sem receber o sinal de telefonia fixa ou internet, configurando falha
na prestação dos serviços.

Ademais,  a  inércia  da  operadora  em  não  consertar  o  terminal  (falta  de  reparos
necessários), mesmo após diversas tentativas de resolução na esfera administrativa (08protocolos
junto  à  Telemar)  configura  ato  ilícito  passível  de  indenização  por  danos  morais,  haja  vista
demonstrada a inoperância da promovida e a falha na prestação dos serviços. Além disso, os fatos
aqui narrados ultrapassam as barreiras do mero incômodo, dissabor ou contratempo. 

A título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem da sentença (fls.
65/69),  prolatada  pelo  Juiz  de primeiro  grau,  haja  vista  o  ilustre  magistrado ter  abordado com
percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Quanto ao dano moral, este é indiscutível. A demora injustificada
da  requerida  no  restabelecimento  dos  serviços  de  telefonia  e
internet, bem como a absoluta privação do serviço essencial por
parte da autora, em mais de seis meses, não importam apenas, em
mero percalço do cotidiano.
Da  mesma  forma,  o  descaso  para  com  a  consumidora,
representado  na injustificada  solução  de  suas  solicitações  para
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reativação  dos  serviços  e  transferência  de  endereço  da  linha,
representam grave afronta à dignidade da autora, alçada a dano
moral.” - (fls. 68)

Assim, no que tange ao dever de indenizar, este se mostra materializado, ante a
discrepante  demora  do  restabelecimento  do  funcionamento  da  linha  telefônica  pertencente  à
demandante, porquanto até a presente data não restou demonstrada a conclusão do reparo, mesmo
decorridos mais de 16 (dezesseis) meses da interrupção do sinal telefônico.

A jurisprudência desta Corte respalda o entendimento ora asseverado: 

“APELAÇÃO  CIVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICA-
DO. TELEFONIA FIXA.  INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. DE-
FEITO NA LINHA. PEDIDO DE REPARO NÃO ATENDIDO. FA-
LHA VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUAN-
TUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRIN-
CÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRE-
CEDENTES DESTA CÂMARA.  1. Incontroverso o defeito na li-
nha da autora por culpa da ré e a falta de reparos necessários. 2.
O agir da empresa em não consertar o terminal, mesmo após di-
versas tentativas de resolução na esfera administrativa, configura
ato ilícito passível de indenização por danos morais, já que de-
monstrada a inoperância do sistema da ré e a falha na prestação
dos serviços. Além disso, os fatos aqui narrados ultrapassam as
bar reiras do mero incômodo, dissabor ou contratempo, já que a
parte autora foi privada do uso da sua linha telefônica fixa por
mais de 10 meses.  2. O quantum indenizatório vai arbitrado em
r$5.000,00, mostrando-se adequado ao caso concreto, além de es-
tar dentro dos parâmetros adotados por este colegiado em casos
análogos, bem como de acordo com os princípios da proporciona-
lidade e razoabilidade. Juros de mora incidentes desde a citação.
Sucumbência  redimensionada.  Multa  diária.  Valor  compatível  e
razoável. 3. A multa diária redimensionada na sentença se justifica
como meio de coerção ao cumprimento da determinação judicial,
sendo o valor fixado compatível com o porte econômico da empre-
sa demandada. Quantum da sanção diária que se mostra razoável
frente à situação fática. Apelação do autor provida. Apelação da
ré desprovida.” (TJRS; AC 0218525-80.2016.8.21.7000; Ronda Alta; Déci-
ma  Sexta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Cláudia  Maria  Hardt;  Julg.  13/10/2016;
DJERS 21/10/2016) (Grifo nosso)

“RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  FALHA NA  PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO.  SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA
FIXA POR MAIS DE 10 MESES. REGULARIDADE NÃO COM-
PROVADA.  SUSPENSÃO  INJUSTIFICADA  DA  LINHA  TELE-
FÔNICA.  DANOS MORAIS  CONFIGURADOS.  QUANTUM IN-
DENIZATÓRIO REDUZIDO. Relatou o autor que sua linha de te-
lefonia fixa foi suspensa injustificadamente. Disse que pagou por
serviços não usufruídos por todos os meses. Requereu o restabe-
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lecimento do serviço e indenização por danos morais. Foi proferi-
da sentença de parcial procedência. Com efeito, cabia à ré com-
provar a regularidade da prestação do serviço de telefonia fixa,
ônus do qual não se desincumbiu. Devida, assim, a determinação
de restabelecimento do serviço. O agir da empresa ré configura
ato ilícito passível de indenização por danos morais, porquanto
ultrapassa o mero dissabor.   quantum indenizatório arbitrado em
R$ 4.500,00 que comporta redução para R$ 3.000,00, pois quantia
que se mostra adequada ao caso concreto em que houve a suspen-
são do serviço considerado essencial.  Sentença parcialmente re-
formada.  Recurso  parcialmente  provido.”  (TJRS;  RecCv  0035002-
79.2016.8.21.9000;  Jaguarão;  Segunda  Turma Recursal  Cível;  Relª  Desª  Ana
Cláudia Cachapuz Silva Raabe; Julg. 31/08/2016; DJERS 05/09/2016) (Grifei)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA E INTERNET.
CANCELAMENTO IMOTIVADO. Restabelecimento após, aproxi-
madamente, dois meses da data da concessão da tutela antecipada.
Dano moral presente. Valor da indenização. 10 salários mínimos
(à data da sentença) -, bem fixado. Astreintes. R$ 5.000,00 -, que
não se revelam excessivas.  Sentença mantida.  Recurso negado.”
(TJSP; APL 1056698-49.2013.8.26.0100; Ac.  9737192; São Paulo;  Trigésima
Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg.
25/08/2016; DJESP 31/08/2016) 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MA-
TERIAIS E MORAIS. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊN-
CIA, COM APELOS DE AMBAS AS PARTES. Falha na prestação
de  serviços,  consistente  na  demora  injustificada  (cinco  meses)
para a regularização da transferência de endereço pleiteada pela
demandante. Aplicação do CDC. Danos materiais demonstrados,
sendo de rigor a indenização. Honorários convencionais que in-
tegrariam o valor devido a título de perdas e danos, se comprova-
do o desembolso. Gravames morais vislumbrados. Quantum bem
fixado. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça. Nega-se provimento aos recursos.” (TJSP; APL 4003356-
15.2013.8.26.0604; Ac. 9610995; Sumaré; Vigésima Sétima Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Campos Petroni; Julg. 19/07/2016; DJESP 29/07/2016) (Grifo
nosso)

Outrossim, diante da inquestionável indisponibilidade de sinal na linha (interrupção
imotivada), cabe a devolução dos valores comprovadamente dispendidos pela promovente a fim de
adimplir com as faturas irregularmente cobradas, tendo em vista a impossibilidade da demandada
exigir contraprestação por serviço não colocado à disposição do consumidor.

Também não merece prosperar a alegação de que foi equivocada a restituição em do-
bro das quantias correspondentes às faturas de novembro de 2015 e janeiro de 2016, em razão da
não comprovação do seu adimplemento, porquanto os documentos de fls. 16/17 informam que a
quitação das mensalidades ocorreu por débito em conta, bem como tal indagação não foi suscitada
no primeiro grau, tornando a questão incontroversa.
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Na verificação do montante reparatório, devem ser observadas as circunstâncias de
cada caso, entre elas a extensão da ofensa, a gravidade da conduta ilícita, entre outros.

Dessa forma, vislumbro, pois, suficiente e equilibrada a indenização no valor de R$
4.000,00 (quatro mil  reais)  determinada na sentença,  que serve para amenizar  o  sofrimento  da
apelada, tornando-se um fator de desestímulo, a fim de que a ofensora não volte a praticar novos
atos de tal natureza, sem, contudo, dar causa a locupletamento indevido.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade da sentença e, no
mérito,  DESPROVEJO  O  APELO  INTERPOSTO,  para  manter,  na  íntegra,  a  sentença  de
primeiro grau.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J12/R11
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