
 
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019592-38.2009.815.2001
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior e outros
APELADA: Luana Dantas de Oliveira Mendes
ADVOGADO: Maurício Lucena Brito

ACÓRDÃO

DIREITO  DO  CONSUMIDOR. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
C/C  INDENIZAÇÃO.  RENOVAÇÃO  DE 
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. BÔNUS 
CONCEDIDO  NO  CONTRATO  ORIGINÁRIO. 
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA EXCLUSÃO 
DO BENEFÍCIO.  VIOLAÇÃO AO DIREITO DE 
INFORMAÇÃO  DO  CONSUMIDOR. 
DEVOLUIÇÃO  DOS  VALORES 
INDEVIDAMENTE PAGOS. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Ilegal  a  cobrança  de  valores  em  contrato 
renovado  em  que  o  consumidor  não  foi 
informado  das  condições  do  novo  contrato, 
ocorrendo violação expressa do artigo 6, III  do 
Código de Defesa do Consumidor.

2. Estando a sentença em conformidade com o 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça,  cabível  o  desprovimento  do  recurso 
apelatório.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao 
recurso, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 
634.
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RELATÓRIO

Luana  Dantas  de  Oliveira  Mendes ajuizou  Ação  de 
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor 
da  TNL PCS S/A,  ora  apelada,  aduzindo que foi  vítima de cobrança 
indevida.

Aduz  que  possui  duas  linhas  telefônicas,  a  de  nº  (83) 
8780-1708 e  a de nº (83) 8770-1708, as quais faziam parte de um plano 
de telefonia celular pós-pago, com vigência desde dezembro de 2007.

Narra que,  no dia 16 de dezembro de 2008, entrou em 
contato com a empresa promovida com o intuito de renovar seu plano de 
telefonia  móvel  celular.  Na ocasião,  lhe foi  dito  que o valor  do plano 
custaria  mensalmente,  por  cada  linha  utilizada,  a  importância  de  R$ 
57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos), dando direito a 600 
(seiscentos) minutos para serem utilizados em ligações, tanto de Oi para 
Oi, quanto de Oi para fixo; 30 (trinta) torpedos e ainda um desconto, a 
partir  da 2ª (segunda) fatura,  até a 11ª (décima primeira),  no total  da 
conta, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Alega  que,  após  a  renovação  do  antigo  contrato 
(janeiro/2009), percebeu que suas faturas mensais passaram a chegar 
com uma exorbitante diferença, a qual  passou da faixa de R$ 115,00 
(cento e quinze reais), para R$ 387,60 - janeiro; R$ 796,38 - fevereiro; 
R$  507,03  –  março;  R$  645,31  –  abril,  relativamente  as  linhas  em 
questão.

Alega, ainda, que, a partir da análise dos detalhamentos 
das  faturas,  foi  possível  observar  que  o  bônus  de  600  (seiscentos) 
minutos  em  ligações  de  Oi  para  Oi  e  de  Oi  para  fixo  não  foram 
creditados, assim como os bônus prometidos, os quais igualmente não 
teriam sido repassados.

Afirma,  que  dirigiu-se  a  uma  das  lojas  da  empresa 
promovida,  no  dia  07.03.2009,  onde  foi  informada  de  que  realmente 
havia  ocorrido  um  erro  no  sistema,  no  que  concerne  às  cobranças 
indevidas, e que iriam ressarci-la com bônus de R$ 800,00 (oitocentos 
reais).

Por fim,  argumenta que diante  da inércia da promovida 
em resolver os problemas, solicitou o cancelamento do referido plano, 
bem como sua migração para o sistema pré-pago, em ambas as linhas, 
sendo  informada  naquela  oportunidade  que  seu  plano  havia  sido 
renovado  por  iniciativa  da  própria  promovente  em  23.03.2009.  No 
entanto, afirma que nunca solicitou tal renovação.
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Pugna  pela  repetição  do  indébito,  bem  como  pela 
condenação em danos morais, além de pedir liminar para sustação das 
cobranças e sustação da inscrição nos órgãos restritivos.

Contestação apresentada às fls.. 

Proferida sentença às fls. 271/279, nos seguintes termos 
finais, in verbis: 

“Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos 
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  a  presente 
Ação  de  Repetição  de  Indébito  c/c  Indenização  por 
Danos Morais, condenando a ré a restituir, em dobro, os 
valores  cobrados  em  excesso  relativamente  às  linhas  
telefônicas  (83)8780-1708  e  (83)8770-1708,  corrigidos 
monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento 
de cada fatura,  aplicando-se juros de mora  de 1% ao 
mês desde a citação.”.

Embargos  de  declaração  às  fls.  280/283,  pela 
promovente,  pugnando  pela  condenação  da  empresa  promovida  em 
danos morais, sendo rejeitado pela sentença de fls. 298/300.

Inconformada, a promovida interpôs recurso apelatório às 
fls.301/3013, aduzindo, em síntese, que é de responsabilidade da autora 
o  pagamento  dos  serviços  prestados,  de  modo  que,  deveria  ter  sido 
regularizado o pagamento da fatura questionada.

Despacho do Juízo “a quo” determinando a publicação da 
sentença (fl. 316).

Recurso  apelatório  da  promovente  às  fls.  317/340, 
pugnando pela condenação da promovida em danos morais.

Contrarrazões  pela  promovida  às  fls.  370/383,  e às fls. 
399/413 pela autora.

Parecer  da  Douta  Procuradoria  de  Justiça  às  418/419, 
sem manifestação de mérito.

Na sessão de julgamento do dia 26 de março de 2013, à 
unanimidade, não se conheceu do Agravo Retido e do recurso apelatório 
da primeira apelante (TNS PCS S/A). Quanto ao segundo apelo (Luana 
Dantas de Oliveira Mendes), negou-se provimento.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  deu  provimento  ao 
Recurso Especial, a fim de afastar a prematuridade da Apelação (TNS 
PCS S/A).

É o relatório.
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VOTO

Esclareço  que  deve  ser  apreciado  apenas  o  recurso 
voluntário da TNS PCS S/A, tendo em vista que o recuro da autora já foi 
julgado nos termos do Acórdão de fls. 432/437.

Cinge-se  a  questão  na  verificação  da  legalidade  da 
cobrança de valores referentes a uso das linhas (83) 8780-1708 e (83) 
8770-1708, que após a renovação do antigo contrato, percebeu que suas 
faturas mensais passaram a chegar com uma exorbitante diferença, a 
qual  passou  da  faixa  de  R$  115,00  (cento  e  quinze  reais),  para  R$ 
387,60 - janeiro; R$ 796,38 - fevereiro; R$ 507,03 – março; R$ 645,31 – 
abril, relativamente as linhas em questão. 

Analisando  a  farta  documentação  acostada  aos  autos, 
verifica-se que, de fato, a autora após renovar o plano de telefonia com a 
empresa recorrente,  o valor  das faturas  tiveram significativo aumento, 
inclusive  o  bônus  de  600  (seiscentos)  minutos  não  estavam  sendo 
computados  de  ligações  de  OI-Oi  e  Oi-Fixo,  e  que  o  bônus  de  60 
(sessenta)  minutos  em  ligações  para  outras  operadoras  não  estava 
sendo creditado.

Também se verifica que a recorrente não provou que os 
bônus  concedidos  no  contrato  originário  não  estavam  presentes  no 
contrato  renovado.  Sendo  obrigação  da  recorrente  informar  ao 
consumidor (recorrida) que os benefícios constantes no primeiro contrato 
não seria aplicado em caso de renovação do contrato.

Ocorrendo, in casu, violação ao comando legal do artigo 
6, III do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(…)

III  -  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os 
diferentes  produtos  e  serviços,  com 
especificação  correta  de  quantidade,  
características,  composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem;”

Por  outro  lado,  entendo  que  no  caso  em  debate  não 
restou  provado  que  os  benefícios  do  contrato  originário  não  seria 
aplicado  em caso de  renovação,  pois  era  direito  da  consumidora  ser 
informada  claramente  sobre  as  condições  do  contrato,  com 
expressamente determina o comando legal do artigo citado.
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Ademais,  o  referido  contrato  foi  renovado  após  o  seu 
termo final previsto dando origem ao novo contrato de fls. 163/169, no 
qual se observa ser um modelo padrão, presumindo, quanto às linhas 
migradas que as condições permaneciam inalteradas.

Confira-se trecho do seguinte julgado do Superior Tribunal 
de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor no art. 6º , inciso  
III,  por  seu  turno,  impõe  ao  fornecedor  o  dever  de 
informar  a  composição  e  o  preço  do  produto  ou  do 
serviço oferecido o que não significa que o fornecedor  
está obrigado a informar a composição de preço de seu 
produto  ou  serviço.  O  que  o  Código  de  Defesa  do 
Consumidor  no art.  6º  ,  inciso  III,  estabelece  é  que o  
consumidor tem o direito de saber qual a composição do 
produto ou do serviço que pretende contratar, bem como 
qual  o  preço  que  deverá  pagar  por  esse  produto  ou  
serviço.”(REsp  976.836/RS,  Rel.  Ministro  LUIZ 
FUX,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Assim, observo que agiu com acerto o Magistrado “a quo” 
ao  determinar  a  devolução  dos  valores  indevidamente  cobrados  da 
recorrida, pois a renovação do plano contratado, sem a comprovação de 
que tenha sido informado o consumidor a cerca da não incidência das 
promoções anteriormente contratada, se mostra abusiva, sendo devida a 
devolução dos valores adimplidos pela apelada.

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO, 
mantendo a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Participaram do julgamento,  José  Aurélio  da  Cruz  (Relator),  a  Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes, e o Exmo. Dr. Marcos William 
de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio Da Cruz
RELATOR
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