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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS.  CONTRATO  DE  TELEFONIA  MÓVEL.
SERVIÇO  NÃO  CONTRATADO.  ILEGALIDADE
DAS  COBRANÇAS.  MÁ  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  CONDUTA  NEGLIGENTE  DA
EMPRESA  DE  TELEFONIA.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  APLICAÇÃO  DA REGRA DO  ART.  42,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO CDC.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. PROVIMENTO. 

- Para que haja o dever de indenizar, necessário se
faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação
ou omissão do agente, nexo causal e o dano.  Este
teve como causa direta e imediata o ato de cobrar
por  serviços  não  contratados  pela  consumidora,  a
ponto  de  permitir,  ao  que  tudo  indica,  que  um
estranho tenha se valido dos dados de identificação
da  Autora  para,  indevidamente,  habilitar  um  outro
telefone no mome dela.

- Evidenciado que a ré realizou cobranças de valores
relativos  a  serviços  jamais  contratados  pela
consumidora,  deve  restituir  os  valores  adimplidos
indevidamente, de forma dobrada, nos termos do art.
42, Parágrafo único, do CDC. Todavia, em face da
ausência  de  demonstração  nos  autos  dos  valores
adimplidos  indevidamente,  o  montante  a  ser
restituído deverá ser apurado em fase liquidação de
sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 176.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Josemari  Anizio

Ferreira de Sá, inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação de

Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

movida em face da OI Móvel S/A, na qual a Magistrada da 4ª Vara Regional de

Mangabeira julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante, em suma, renovou os

argumentos expostos na petição inicial. Disse que desconhece a contratação

da segunda linha telefônica (8789-1186), sendo indevidas as cobranças feitas

pela Promovida. Sustentou que cabia à empresa de telefonia fazer provas de

que a Autora contratou dois terminais. Por tais razões, pugnou pelo provimento

do recurso, com a consequente reforma integral da sentença (fls. 133/138). 

Contrarrazões às fls. 145/159.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 167/170).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
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nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, verifico que a Autora, em sua petição inicial, afirmou

que  em  13.01.2012  se  dirigiu  à  loja  da  OI,  onde  firmou  um  contrato  de

prestação  de  serviços  com a Promovida  para  aquisição  da  linha  telefônica

móvel, pós paga, de prefixo (83) 8827-8820.

Disse, que em face de a fatura do mês de novembro de 2012

ter sido emitida no valor de R$ 690,25 (seiscentos e noventa reais e vinte e

cinco centavos), ao efetuar o pagamento em 04.12.2012, solicitou, também, o

cancelamento imediado da conta. Acrescentou que mesmo após o rompimento

do contrato e pagamento da dívida, foi surpreendida com a chegada, na sua

residência, de uma fatura no valor de R$ 860,54 (oitocentos e sessenta reais e

cinquenta e quatro centavos), com vencimento para o dia 16.01.2013.

Analisando a situação, a Autora alegou que percebeu que o

valor cobrado se referia a uma outra linha telefônica, de número (83) 8789-

1186, habilitada em seu nomes, apesar de desconhecer a contratação desse

terminal. 

Pois bem. Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do agente, nexo causal e o dano.

Nessa  senda,  em  que  pesem  os  argumentos  adotados  na

decisão recorrida, tenho que as telas comprobatórias juntadas pela Promovida,

indicando que a linha telefônica 8789-1196 foi habilitada no mesmo dia daquela

de número 8827-8820, não podem ser tomadas como verdade, pois são provas

unilaterais e retiradas do sistema interno da empresa, podendo ser facilmente

alteradas.
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Ao contrário,  tenho que o contrato de prestação de serviços

juntado à fl. 12, demonstra que no dia 13.01.2012 a Autora contratou apenas a

linha  telefônica  8827-8820,  situação  que  facilmente  se  percebe  nos  itens

“quantidade solicitada” e “informações de serviços contratados”, dando conta

de que apenas um terminal foi solicitado e efetivamente adquirido.

“In casu”, a Recorrida jamais comprovou que a linha objeto da

cobrança era da titularidade da Autora, limitando-se a juntar imagens de tela de

computador, não obstante todo o aparato administrativo e burocrático de que é

possuidora, sendo descabida a alegação de não aplicação da inversão do ônus

probatório, prevista no art. 6º, VIII do CDC.

Dessa forma, dúvida não há de que a atitude da Apelada se

mostrou  decisiva  para  o  resultado  lesivo.  Este  teve  como  causa  direta  e

imediata o ato de cobrar por serviços não contratados pela consumidora,  a

ponto de permitir,  ao que tudo indica, que um estranho tenha se valido dos

dados  de  identificação  da  Autora  para,  indevidamente,  habilitar  um  outro

telefone no mome dela.

Estabelecido, assim, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe

à Apelante o dever de indenizar. Senão, veja-se:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  TELEFONIA.
COBRANÇA  POR  SERVIÇO  NÃO  CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO  DE  OUTRA  LINHA  DE  TELEFONE
CELULAR  NÃO  COMPROVADA.  VALORES
REFERENTES  À  LINHA  TELEFÔNICA  QUE  NÃO
UTILIZOU.  COBRANÇA  INDEVIDA.
DESCONSTITUIÇÃO  DO  DÉBITO.  SENTENÇA
REFORMADA.  A  autora  sustentou  ter  recebido  uma
fatura  relativa  a  outro  número  de  celular,  do  qual
desconhecia qualquer tipo de contratação, no valor de R$
713,57. Telas de sistema inseridas na peça contestatória
que  não  bastam  como  prova  da  contratação.  Cabível,
portanto, a desconstituição do débito como requerido na
inicial.  Sentença  que  merece  ser  reformada  para
desconstituir  o débito. RECURSO PROVIDO.  (TJ-RS -
Recurso  Cível:  71005554977  RS,  Relator:  Roberto
Carvalho  Fraga,  Data  de  Julgamento:  01/03/2016,
Segunda  Turma  Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:
Diário da Justiça do dia 03/03/2016)
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Não  bastasse  isso,  o  art.  14  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor (CDC) dispõe que o fornecedor de serviço responde,  de forma

objetiva, pela reparação de todos os danos causados aos consumidores por

defeitos relativos à prestação de serviços.

 Além do mais, a ocorrência de possíveis fraudes na referida

operação  insere-se  no  risco  do  negócio  da  Ré,  cujo  ônus  não  pode  ser

repassado a Requerente.

No tocante ao valor dos danos morais, tem-se que a sanção

pecuniária deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a

prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não

seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a

ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Esse critério é utilizado para que se alcance um duplo objetivo,

visando sempre condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa

importância em dinheiro, de modo a puni-lo, desestimulando-o da prática futura

de  atos  semelhantes  e,  com  relação  à  Autora,  compensá-la  com  uma

importância proporcional a extensão do abalo, razões pelas quais, utilizando-se

dos critérios da equidade e da razoabilidade, firmo a reparação indenizatória

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Por  essas  mesmas  razões,  restando  incontroverso  que  a

Demandada realizou cobranças  indevidas  da Autora,  declaro  inexistente  os

valores  das  faturas  referentes  ao  terminal  telefônico  (83)  8789-1186,

determinando o  ressarcimento em dobro da quantia cobrada, nos termos do

artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, em face da ausência de demonstração nos autos dos

valores adimplidos indevidamente,  sublinho que o montante a ser  restituído

deverá  ser  apurado  em  fase  liquidação  de  sentença,  ocasião  em  que  a

operadora  de  telefonia  deverá  acostar  aos  autos  as  faturas  de  telefonia

emitidas no período não prescrito.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  CONSUMIDOR.  TELEFONIA.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
DEVOLUÇÃO,  EM  DOBRO,  DE  VALORES  PAGOS
INDEVIDAMENTE  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. 1- Demanda atinente a cobranças indevidas, e
não a vício de produto ou serviço, submete-se apenas ao
prazo prescricional  trienal,  a  teor  do art.  206,  § 3º,  do
Código Civil.  No entanto, tendo em vista que as partes
não  devolveram  ao  Tribunal,  em sede  de  apelação,  a
extensão  do  prazo  prescricional,  deve  ser  mantido  o
prazo de dez anos estabelecido na sentença, consoante
precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2-  O
consumidor  cobrado em quantia  indevida  tem direito  à
repetição do indébito,  por  valor  igual  ao dobro  do que
pagou  em  excesso,  consoante  estabelece  o  parágrafo
único  do  artigo  42  do  CDC.  3-  O  montante  objeto  de
repetição  de  indébito,  uma  vez  demonstrado  o
pagamento  de  forma  indevida,  deve  observar  o  prazo
prescricional trienal aplicável, sendo apurado em sede de
liquidação de sentença, nos termos do art. 475-B, § 1º,
do CPC,  com base nas faturas juntadas pela  empresa
requerida,  sob  pena  de  aplicação  do  §  2º  do  referido
artigo.  4-  O  termo  inicial  de  incidência  da  correção
monetária, pelo IGP-M, no que diz respeito à repetição do
indébito,  é  a  data  de  cada  desembolso,  sob  pena  de
enriquecimento ilícito. 5- A continuidade da cobrança de
valores referentes a serviços não contratados - em que
pese  a  reiteração,  pelo  consumidor,  do  seu pedido  de
cancelamento da inclusão das rubricas nas suas faturas
mensais -, desborda da esfera do mero dissabor e enseja
a configuração de dano moral. 6- Na fixação do montante
indenizatório  por  gravames  morais,  deve-se  buscar
atender  à  duplicidade  de  fins  a  que  a  indenização  se
presta, atentando para a capacidade do agente causador
do dano, amoldando-se a condenação de modo que as
finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter
pedagógico)  sejam  atingidas.  "Quantum"  fixado  em
R$5.000,00  (cinco  mil  reais).  Apelação  parcialmente
provida.  (Apelação  Cível  Nº  70064430101,  Décima
Segunda  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Umberto  Guaspari  Sudbrack,  Julgado  em
21/05/2015) 

Dessa  forma,  PROVEJO a  Apelação  Cível interposta,  para

declarar inexistente o débito em relação ao terminal (83) 8789-1186, bem como

para condenar a Promovida ao pagamento, em dobro, a título de repetição de

indébito, da quantia indevidamente cobrada, que deverá ser verificada em sede

de  liquidação  de  sentença.  Por  fim,  condeno,  a  Promovida,  também,  ao

pagamento  da  reparação  devida  a  título  de  danos  morais  no  valor  de  R$

2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária, a partir da data

6



Apelação Cível nº 0000579-08.2013.815.2003

de publicação deste Acórdão e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o

evento danoso.

Inverta-se o ônus da sucumbência.

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator
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