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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º  0806471-69.2004.815.0000 (001.2004.029141-9/001).
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
 APELANTE: TELEMAR Norte Leste S.A.
ADVOGADO: Caio César Vieira Rocha e outros.
 APELADO: Júlia Silva Laurentino.
ADVOGADO: Manoel Félix Neto e outros. 
 
EMENTA:  APELAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  TARIFA  DE
ASSINATURA  BÁSICA  DE  TELEFONIA.  AUSÊNCIA  DE  EFETIVA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA, EM TESE, ABUSIVA. PROIBIÇÃO
DE  NOVAS  COBRANÇAS.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DOS  VALORES
RECOLHIDOS A ESTE TÍTULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO
DA ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  MANEJO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  SUBMISSÃO  À
SISTEMÁTICA  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.  SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMÁTICO PELO STJ. DISSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO ESTADUAL. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-
C,  §  7°,  II,  DO  CPC. ALINHAMENTO  À  JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
SUPERIOR. APELO PROVIDO.

1. O STJ, analisando o Recurso Especial paradigmático n.° 1068944/PB, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe 09/02/2009, assentou que "é
legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa", entendimento
sumulado no enunciado n.° 356, daquela Corte.

2. Havendo desconformidade entre o Acórdão desta Câmara e o entendimento assentado em
sede de recurso repetitivo, impõe-se o juízo de retratação para que a jurisprudência desta
Corte se alinhe ao pronunciamento do STJ, nos moldes do art.  543-C, § 7°, II, do Código de
Processo Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação
Cível  n.º  0806471-69.2004.815.0000  (001.2004.029141-9/001),  em  que  figuram
como Apelante TELEMAR Norte Leste S.A. e Apelada Júlia Silva Laurentino.

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 exercer o juízo de retratação e
dar provimento à Apelação.

VOTO.

TELEMAR  Norte  Leste  S.A. interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 94/97, nos
autos  da  Ação de  Repetição  de  Indébito  c/c  Inexigibilidade  c/c  Indenização  por
Danos  Morais  em  face  dela  ajuizada  por  Júlia  Silva  Laurentino,  que  julgou
procedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de assinatura mensal
residencial, e parcialmente procedente o pedido de restituição em dobro dos valores



pagos a este título, relativamente ao período de cinco anos imediatamente anterior ao
ajuizamento da ação,  deferindo-a na forma simples, ao fundamento de que aquela
tarifa não poderia ser exigida do consumidor sem que houvesse a efetiva prestação
do serviço de telefonia.

Em suas razões, f.  98/131, a Apelante arguiu a incompetência absoluta do
Juízo Estadual e, no mérito, defendeu a legalidade da cobrança por estar lastreada
em resolução  da  ANATEL,  na  Lei  Geral  de  Telecomunicações  e  expressamente
prevista  no  contrato  de  concessão,  reputando-a  indispensável  à  manutenção  do
equilíbrio financeiro do negócio jurídico.

Pugnou pelo acolhimento da preliminar e consequente anulação do processo
ou, caso superada, pela reforma da Sentença para que os pedidos sejam julgados
improcedentes.  

Intimada, f.  136, a Recorrida não apresentou  Contrarrazões,  consoante a
Certidão de f. 136v.

Esta  Quarta  Câmara,  em  composição  diversa  da  atual,  à  unanimidade,
rejeitou a preliminar e, por maioria, desproveu o Apelo, f. 152/160, esposando a tese
da ilegalidade da tarifa de assinatura básica residencial.

A Apelante  manejou  Embargos  Declaratórios,  f.  175/184,  rejeitados,  f.
228/232, e, subsequentemente, Recursos Especial,  f.  235/259, e Extraordinário, f.
354/369,  sobrestados pela  Presidência deste  Tribunal,  f.  381,  que os  submeteu à
sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 543-B, § 1°, e 543-C, § 1°,
do Código de Processo Civil.

Após  o  julgamento  do  recurso  representativo  pelo  STJ  (REsp  n.°
1.068.944/PB1),  a  douta  Presidência  determinou a  reapreciação do feito  por  este
Colegiado,  f.  401/403,  em virtude  da  dissonância  entre  o  Acórdão que julgou o
Apelo  e  o  entendimento  a  respeito  da  matéria  firmado  pela  Corte  Superior,  nos
moldes do art. 543-C, § 7º, II, do CPC, e dos arts. 2º, III, e 3º, IV, da Resolução
TJPB n.º 27/2011.

Vieram-me os autos conclusos para o exercício do juízo de retratação ou
manutenção do Acórdão.

É o Relatório.

Para um melhor esclarecimento, colaciono a ementa do Acórdão estadual, f.
152/160:

1ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEMANDA ENTRE
USUÁRIO  E  CONCESSIONÁRIA.  ANATEL.  INTERESSE  JURÍDICO.  LITISCONSÓRCIO
PASSIVO  NECESSÁRIO.  INEXISTÊNCIA.  TARIFA  DE  ASSINATURA  MENSAL.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SÚMULA 356/STJ. 1. Pacificou-se a jurisprudência das Turmas
da 1ª Seção do STJ no sentido de que, em demandas sobre a legitimidade da cobrança de tarifas por
serviço  de  telefonia,  movidas  por  usuário  contra  a  concessionária,  não  se  configura  hipótese  de
litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, que, na condição de concedente do serviço público, não
ostenta interesse jurídico qualificado a justificar  sua presença na relação processual.  2.  Conforme
assentado  na  Súmula  356/STJ,  "é  legítima  a  cobrança  de  tarifa  básica  pelo  uso  dos  serviços  de
telefonia fixa". 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08 (STJ, REsp  1068944/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 12/11/2008, DJe 09/02/2009).



CONSUMIDOR  –  Ação  de  Cobrança  de  Indébito  c/c  Inexigibilidade  c/c  Danos
Morais  e  Patrimoniais  — […] Concessionária  de serviço  público  de telefonia —
Alegação  de  legalidade  da  tarifa  básica  de  assinatura  — Cobrança  efetuada  pela
simples  disponibilidade  do  serviço  —  Abusividade  —  Reconhecimento  —
Inexigibilidade  —  Telefone  —  Tarifa  cobrada  a  título  de  consumo  mínimo  —
Ausência de previsão legal — Quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato
— Princípio  vinculante  para  a  administração  — Impossibilidade  de  oposição  ao
terceiro  consumidor  –  Devolução  em  dobro  das  tarifas  pagas  indevidamente  –
Impossibilidade  –  Erro  justificável  –  Inaplicabilidade  do  art.  42,  do  CDC  –
Devolução simples – Reconhecimento da sucumbência recíproca – Desprovimento
do Apelo.

Não  considerando  na  hipótese  caso  de  litisconsórcio  passivo  necessário  entre  a
concessionária de serviço público e a autarquia Federal, nem tendo esta requerido seu
ingresso no feito na qualidade de assistente, não há como deslocar a competência
para a Justiça Federal.

É da própria natureza da tarifa cobrada pela concessionária a sua voluntariedade, e a
estrita correlação com utilização em concreto do serviço prestado, não podendo a
mesma ser instituída como pagamento pela mera disponibilidade do serviço público.

Ao contrário do que ocorre com a tarifa  de água,  em que a legislação pertinente
admite a cobrança de tarifa por consumo mínimo, tal prática não é possível para o
serviço de telefonia ante a ausência de previsão legal ou contratual.

A quebra do equilíbrio contratual  é  princípio que vincula apenas a  administração
(ente  concedente)  e  a  empresa  concessionária,  não  podendo  ser  oposta  ao
consumidor. 

O STJ, ao revés, decidiu, in verbis:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.
DEMANDA ENTRE USUÁRIO E CONCESSIONÁRIA.  ANATEL.  INTERESSE
JURÍDICO.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  INEXISTÊNCIA.
TARIFA  DE  ASSINATURA  MENSAL.  LEGITIMIDADE  DA  COBRANÇA.
SÚMULA 356/STJ.
1. Pacificou-se a jurisprudência das Turmas da 1ª Seção do STJ no sentido de que, em
demandas  sobre  a  legitimidade  da  cobrança  de  tarifas  por  serviço  de  telefonia,
movidas  por  usuário  contra  a  concessionária,  não  se  configura  hipótese  de
litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, que, na condição de concedente do
serviço público, não ostenta interesse jurídico qualificado a justificar sua presença na
relação processual.
2. Conforme assentado na Súmula 356/STJ, "é legítima a cobrança de tarifa básica
pelo uso dos serviços de telefonia fixa".
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08 (STJ, REsp n.º 1.068.944/PB, Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 22/10/2008).

Em situações idênticas,  já se retrataram as demais Câmaras Cíveis deste
Tribunal2,,  pelo  que,  considerando  a  imperiosa  necessidade  de  alinhamento  à

2AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. APELAÇÃO. Manutenção da ilegalidade de cobrança de assinatura mensal. Interposição de
Recurso Especial. Sobrestamento (art. 543 - C, § 1º, CPC). Acórdão representativo da controvérsia
apontando a legalidade da cobrança. Juízo de retratação exercido (art. 543 - C, § 7º, inciso II, CPC c/c
o art. 2º, inciso III, da resolução nº 27/2011, do TJ/PB). Provimento do apelo. "É legítima a cobrança
de  tarifa  básica  pelo  uso  dos  serviços  de  telefonia  fixa.  (Súmula  nº  356,  STJ)  (TJPB,  AC
200.2006.055613-7/001,  Primeira  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Manoel  Soares  Monteiro,  DJPB
28/02/2012, p. 13).



jurisprudência  do  STJ,  entendo  de  rigor  que  este  Colegiado  adote  a  mesma
providência.

Posto  isso,  com fulcro no art.  543-C,  § 7°,  II,  do CPC, em juízo de
retração, dou provimento ao Apelo para reformar a Sentença e julgar todos os
pedidos improcedentes, condenando a Autora/Apelada ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, observando-
se o disposto no art. 12, da Lei Federal n.° 1.060/50, por ser beneficiária da
gratuidade judiciária, f. 30.

É o voto.

Presidi  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra
Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a
Exm.ª Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ESPECIAL.  JULGAMENTO  POR  AMOSTRAGEM.  TESE
DIVERGENTE. REEXAME DA CAUSA POR ESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 543-C DO
CPC.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.  LEGALIDADE  DA COBRANÇA DE  TARIFA BÁSICA DE
TELEFONIA. PROVIMENTO. No caso em apreço, o entendimento deste Tribunal não coincidiu com
o posicionamento assumido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n°. 1.068.944-
PB, sendo, por isso, necessário o reexame desta causa por força do disposto no inc. II do § 70 do art.
543-C do CPC. É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa - Súmula
no.  356  do  STJ.  Conveniente  que  este  Corte  exerça  o  juízo  de  retratação,  para  aderir  a  tese
sedimentada nessa Corte Superior e passe a entender como legítima a cobrança da tarifa básica mensal
de  telefone  (TJPB,  Processo  n.º  07520060022748001,  Segunda  Câmara  Cível,  Relatora  Juíza
Convocada Vanda Elizabeth Marinho, julgado em 16/02/2012). 


