
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002040-30.2012.815.0231.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Mamanguape.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Telemar Norte Leste S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADA: Andréa Farias da Silva.
ADVOGADO: José Ferreira da Costa.

EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  PESSOA  JURÍDICA.  CONTRATAÇÃO
DE  LINHA  TELEFÔNICA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  INSTALAÇÃO.
COBRANÇA  DE  FATURAS.  PEDIDO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  POR  LUCROS  CESSANTES.
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  APELAÇÃO.  DISPONIBILIZAÇÃO  DO
SERVIÇO  NÃO  DEMONSTRADA.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DAS
COBRANÇAS  PAGAS  INDEVIDAMENTE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  42,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CDC.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE
MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. ATUALIZAÇÃO DA MOEDA PELO IPCA-E, DESDE O PAGAMENTO
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO DA MORA NO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS,
A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À
HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL
NÃO  CONFIGURADA.  LUCROS  CESSANTES.  CARÊNCIA  DE PROVA  DO
PREJUÍZO  PATRIMONIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CÁLCULO  POR
ESTIMATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais,  salvo hipótese de engano justificável”  (Art.  42,  Parágrafo Único,  do
CDC).

2. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de
ofício pelo magistrado, não havendo que se falar em reformatio in pejus.

3. Em caso de condenação à restituição de valores pagos indevidamente, aplica-se o
IPCA-E, a título de atualização da moeda, desde o pagamento, e o percentual de 1%
ao mês, a partir da citação, para a compensação da mora.

4. A cobrança indevida que não é capaz de prejudicar a atividade empresarial  da
pessoa jurídica não lhe causa dano moral, pois não atinge a sua honra objetiva e,
consequentemente, a sua reputação perante o mercado.

5.  Os  lucros  cessantes  devem resultar  da  certeza  de  que,  efetivamente,  o  lesado
deixou de aumentar seu patrimônio em razão do ato ilícito do qual foi vítima, não
podendo se basear em meras estimativas.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0002040-30.2012.815.0231, em que figuram como Apelante Telemar Norte
Leste S/A. e como Apelada Andréa Farias da Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento
parcial. 

VOTO.

A Telemar Norte e Leste S/A interpôs Apelação contra Sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mamanguape, f. 80/83, nos autos da Ação de
Ressarcimento por Danos Materiais e Morais ajuizada em seu desfavor por Andréa
de  Farias  da  Silva  ME  (Casa  Nova),  que  julgou  procedentes  os  pedidos,
condenando-a à repetição do indébito no valor de R$ 308,72 (trezentos e oito reais e
setenta e dois centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais em R$
1.000,00  (mil  reais)  e  por  lucros  cessantes  em  R$  3.000,00  (três  mil  reais),
condenando-a ainda ao pagamento de honorários em 20% sobre a condenação, ao
fundamento  de  que  não  restou  demonstrada  a  instalação  da  linha  telefônica
contratada pela Autora, de modo que a cobrança e pagamento de faturas por serviço
não prestado enseja  os  danos  morais  e  a  restituição  em dobro do que  foi  pago,
acrescentando que os lucros cessantes no caso são presumíveis, pela falta do uso da
linha pelo estabelecimento comercial.

Em suas  razões,  f.  86/100,  alegou  que  a  linha  telefônica  foi  instalada,
inexistindo em seu sistema qualquer registro de contato da Apelada relatando algum
problema.

Asseverou  que  os  danos  morais  e  materiais  não  foram  comprovados,
acrescentado que o mero aborrecimento não é capaz de gerar a lesão patrimonial.

Aduziu que a Sentença foi omissa quanto aos juros de mora e correção
monetária,  devendo  tais  consectários  serem  fixados  a  partir  da  intimação  da
Sentença.

Requereu o provimento do Recurso para que sejam julgados improcedentes
os pedidos ou, caso mantida a condenação, seja reduzida a indenização por danos
morais.

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, f. 107/110, argumentando
que a cobrança indevida de faturas sem a instalação da linha telefônica configuraram
danos a serem indenizados.

A Procuradoria de Justiça, f. 118/121, não ofereceu parecer meritório por
entender que estão ausentes os pressupostos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.



A Recorrida, firma individual do ramo de móveis cujo nome fantasia é Casa
Nova,  ajuizou  a  presente  Demanda  alegando  que,  embora  tenha  contratado  a
aquisição da linha telefônica de nº 3292-2179, a Apelante, além de não ter procedido
à  instalação,  enviou-lhe  indevidamente  três  faturas,  motivo  pelo  qual  faz  jus  ao
recebimento de danos morais e materiais, estes oriundos da repetição do indébito
decorrente do adimplemento das faturas indevidas e dos lucros cessantes relativos à
falta de utilização da linha para o exercício da sua atividade empresarial.

O Juízo proferiu Sentença julgando procedentes os pedidos, condenando a
concessionária de serviços de telefonia ao pagamento dos danos morais no importe
de R$ 1.000,00 (mil reais), dos lucros cessantes estimados em R$ 3.000,00 (três mil
reais) e à repetição em dobro do indébito no valor de 308,72 (trezentos e oito reais e
setenta e dois centavos).

A Recorrente afirma que realizou a instalação da linha telefônica adquirida
pela Apelada, no entanto, limita-se a carrear documentos unilaterais oriundos do seu
sistema, f. 40/47, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a efetiva prestação
desse serviço.

Ante a falta de comprovação da instalação da linha ou de qualquer outro
fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  Apelada,  não  há  como
legitimar  as  cobranças  constantes  das  faturas  de  f.  12/14,  devendo  a  Apelante
ressarcir  em  dobro  o  consumidor  pelos  valores  pagos,  nos  termos  do  art.  42,
Parágrafo Único, do CDC1, até porque a hipótese vertente não caracteriza caso de
engano justificável2.

1 Art. 42. […].  Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.

2 RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO
NÃO DISPONIBILIZADO. INTERNET BANDA LARGA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO
MORAL.  DESCABIMENTO.  PESSOA  JURÍDICA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  LESÃO  À
HONRA OBJETIVA. Realizada a cobrança pela empresa de telefonia de produto não disponibilizado
ao   consumidor,  resta-lhe  a  obrigação  de  ressarcir  em dobro  os  valores  pagos  pela  implantação
indevida do serviço. […]. (TJRS - AC 70048236251 RS - Relator(a): Jorge Alberto Schreiner Pestana
– Julgamento: 16/04/2012 - Órgão Julgador: Décima Câmara Cível - Publicação: Diário da Justiça do
dia 07/05/2012)

APELAÇÃO. TELEFONIA. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA CONTRATADO, MAS
NÃO  DISPONIBILIZADO,  E,  POR  ISSO,  NÃO  UTILIZADO.  COBRANÇA  INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, P. ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL. NÃO
VIABILIZAÇÃO  DE  SERVIÇO  CONTRATADO  E  PAGO.  CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE OPEROU. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.  I.  Sobejando  indevida  a  cobrança  pelo  serviço,  porque  efetivamente  não
disponibilizado ao consumidor acionante, e não cabendo cogitar-se de engano justificável, impõe-se,
na  senda do art.  42,  p.  único,  do Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a  devolução  em dobro  dos
correspondentes valores pagos. II. A cobrança por serviços não prestados caracteriza ilícito gerador de
dano  moral  indenizável,  em  decorrência  do  descaso  da  concessionária  demandada,  ao  efetuar
cobranças mensais por serviço não utilizado pelo demandante, aliado ao calvário a que lhe impôs -
como rotineiramente  sucede  com quem precisa  reclamar,  descontratar  ou  cancelar  algum serviço
telefônico - a  ponto de as empresas  operadoras  do setor  liderarem o ranking de representações a
entidades protetoras de consumidores.  (TJSC - AC 20120155199 SC 2012.015519-9 – Relator(a):
João Henrique Blasi - Julgamento: 03/09/2012 - Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público
Julgado)



No que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora quanto a esse
capítulo condenatório, em que pese o pedido da Apelante para que incidam a partir
da intimação da Sentença, o STJ ressaltou que são matérias de ordem pública que
podem ser  analisadas  de  forma  diversa  da  pleiteada  sem ocasionar  violação  ao
princípio do  non reformatio in pejus3,  devendo ser aplicado o IPCA-E, a título de
atualização da moeda, desde o pagamento indevido, e o percentual de 1% ao mês, a
partir da citação, para a compensação da mora, nos termos da jurisprudência dos
Tribunais Pátrios4.

A situação vivenciada pela pessoa jurídica Apelada não ofende sua honra
objetiva, porquanto não restou demonstrado que a falta de instalação do terminal
telefônico e a cobrança indevida das faturas tenham causado repercussão negativa de
sua imagem perante a sociedade, de modo que se mostra inviável o reconhecimento
do dever de indenizar5.

Também  não  ficou  evidenciado  que  a  ausência  de  disponibilização  do
serviço  de  telefonia  tenha  implicado  prejuízo  patrimonial  à  Recorrida,  pelo
contrário,  sua declaração perante  o  Simples  Nacional,  f.  08,  explicita  que  o seu
faturamento mensal bruto do mês de julho de 2012 foi o segundo maior do período
compreendido entre janeiro de  2011 e julho de 2012, perdendo apenas para o mês
agosto  de  2011,  motivo  pelo  qual  não  há  como  atestar  a  presença  de  lucros
cessantes,  que  devem  ser  provados  e  não  presumidos  ou  estimados,  consoante
assentam os Órgãos Fracionários desta Corte6.

3 A correção  monetária  e  os  juros  de mora,  enquanto consectários  legais  da  condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de ofício, inexistindo a
alegada  reformatio  in  pejus,  pelo  Tribunal  a  quo.  […]  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1436728  SC
2014/0034902-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/10/2014, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2014)

4 AÇÃO  DECLARATÓRIA  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
DEVOLUÇÃO  SIMPLES  -  Devido  o  ressarcimento  do  valor  indevidamente  pago  pela  autora
Devolução  que  se  dará  de  forma simples,  e  não  em dobro,  ante  a  inexistência  de  má-fé  da  ré  -
Correção monetária a partir do pagamento realizado e juros de 1% ao mês, a partir da citação Sentença
mantida Apelo adesivo da autora improvido, neste aspecto. (TJSP - APL 00029636220078260510 SP
– Relator(a): Salles Vieira - Julgamento: 05/06/2014 - Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado
Publicação: 09/06/2014)

5 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA DE
VALORES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. Prejuízo moral indenizável não configurado,
tendo  em  vista  que  não  foi  violada  a  honra  objetiva  da  autora,  pessoa  jurídica.  APELAÇÃO
DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70065531196,  Décima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/02/2016).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -  COBRANÇA  INDEVIDA  -  DANO  MORAL  -
PESSOA JURÍDICA. A simples cobrança indevida não é capaz de prejudicar a atividade empresarial
da autora e causar-lhe dano moral, pois não atinge a reputação da empresa perante o mercado e esta
não sofre abalo psíquico e emocional. ( TJMG - AC 10439150012961001 MG – Relator(a): Marco
Aurelio Ferenzini - Julgamento: 17/03/2016 - Órgão Julgador:  Câmaras Cíveis/4ª CÂMARA CÍVEL -
Publicação: 30/03/2016)

6 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE NÃO EXTRAPOLOU OS
LIMITES  DA  LIDE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUTO  DE  INFRAÇÃO  LAVRADO
ERRONEAMENTE. VEÍCULO APREENDIDO POR VIOLAÇÃO DO LACRE.SERVIÇO PAGO
AO DETRAN E NÃO EFETUADO PELOS RESPONSÁVEIS DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.  DANOS  MATERIAIS  ARBITRADOS  COM  BASE  EM  PROVA  DOCUMENTAL.
LUCROS  CESSANTES  QUE  NÃO  PODEM  SER  BASEADOS  EM  MERA  ESTIMATIVA.
NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO JULGADO NESSE  PONTO DANOS MORAIS FIXADOS



Posto  isso, dou  provimento  parcial  à  Apelação,  para  afastar  a
condenação a indenização por danos morais e pelos lucros cessantes, bem como
para determinar, de ofício, que sobre a repetição do indébito incida a correção
monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento indevido, e juros de mora no
percentual de 1% ao mês, desde a citação, invertendo o ônus sucumbencial em
desfavor da Apelada, pelo fato de a Recorrente ter decaído de parte mínima do
pedido, aplicando-se a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da
Gratuidade da Justiça.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

DE  ACORDO  COM  OS  CRITÉRIOS  DE  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. […]. Os lucros cessantes devem resultar da certeza de que,
efetivamente, o lesado deixou de aumentar seu patrimônio em razão do ato ilícito de que foi vítima.
Essa  certeza  não  pode  ter  por  base  meras  estimativas.  […].  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00379375220098152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS
SANTOS , j. em 08-09-2015) 

APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS MORAIS.  EMISSÃO  DE  NOTA
PROMISSÓRIA  ADULTERADA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  VERBA
INDENIZATÓRIA  MAJORADA.  DANO  MATERIAIS.  DANO  EMERGENTE  PROVADO  EM
PARTE.  LUCRO  CESSANTE.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, §3°,  "C", DO CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO APELO. PREJUDICADA A SEGUNDA APELAÇÃO. -
Se o banco não tomou as cautelas devidas na prestação do serviço oferecido ao cliente,  deve ser
responsabilizado por sua falha, conforme dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
- A verba indenizatória tem função de pena, e sua fixação deve considerar os critérios de razoabilidade
e  proporcionalidade,  para  não  se  incorrer  em enriquecimento  ilícito.  Observando  tais  aspectos,  o
quantum indenizatório deve ser majorado para que se adeque às circunstâncias do caso. -  Em relação
às perdas e danos, para sua concessão, o Juiz deve considerar se existiu: dano emergente, que consiste
numa perda patrimonial do credor, ou lucro cessante, que é o que ele deixou de auferir. Tais pontos
devem estar devidamente comprovados nos autos. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
08006507920078150000,  2ª  Seção  Especializada  Cível,  Relator  JUIZ  CONVOCADO  JOAO
BATISTA BARBOSA , j. em 27-05-2014) 


