
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0024244-83.2011.815.0011
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo de Leite Urquiza
Apelante : Telefônica Brasil S/A
Advogado : José Edgard da Cunha Bueno Filho
Apelada : Aldenise Melo de Vasconcelos – Firma Individual
Advogada : Suellen Menezes da Costa

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  CONTRATO  DE  TELEFONIA
MÓVEL.  MINUTOS  CONTRATADOS  NÃO
DISPONIBILIZADOS.  MÁ  PRESTAÇÃO  DO
SERIVÇO.  RECONHECIMENTO  DO  DANO
MATERIAL.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
RECONHECIMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM PELOS  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO DO APELO.
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- O art. 333, I, do Código de Processo Civil, estabelece
ser incumbência da parte autora demonstrar o fato
constitutivo do seu direito, sendo possível, todavia, a
inversão  desse  ônus,  quando  a  relação  jurídica
material estiver regrada pelas normas consumeristas
e  o  Juiz  assim  decidir,  com  fundamento  na
verossimilhança  das  alegações  ou  atestar  a
hipossuficiência  do requerente,  consoante  o  art.  6º,
VIII, da Lei nº 8.078/1990.

- Inexistindo prova de que foram disponibilizados os
minutos  telefônicos  contratados  pela  promovente,
impossível acolher o pleito recursal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 227/235, interposta pela
Telefônica Brasil S/A, contra a sentença, fls. 214/221, prolatada pelo Juiz de Direito
da  3ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por
Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Aldenise
Melo  de  Vasconcelos  –  Firma  Individual,  julgou  parcialmente  procedente  os
pedidos, consignando os seguintes termos:
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte,
OS PEDIDOS para:
Reconhecer, exclusivamente, os danos materiais em
favor  da  autora,  condenando  a  Promovida  a
ressarcir, de forma dobrada, os valores relativos aos
minutos  cobrados  e  pago  não  devidamente
disponibilizados, num importe de R$ 8.360,00 (oito
mil  trezentos  e  sessenta  reais),  a  ser  adimplido
devidamente corrigido pelo INPC, a contar da data
do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento ao mês), estes devidos a contar
da citação.

.
Quanto à sucumbência, restou consignado:

Diante da sucumbência recíproca das partes, dou por
compensados os honorários advocatícios,  a  teor  do
art. 21 do CPC.

 
Em  suas  razões,  a  recorrente  aduz,  em  resumo,

merecer reforma a decisão combatida,  sustentando a existência do contrato e sua
legalidade.  Por  outro  quadrante,  assegura  “que  houve  a  utilização  do  plano
contratado  após  o  pedido  de  rescisão,  logo  as  cobranças  foram proporcionais  ao
período em que o plano foi devidamente utilizado, de modo que não houve erro da
demanda”,  fl.  230.  Requer,  outrossim,  a  reforma  da  decisão  quanto  aos  danos
materiais.  Assegura,  ainda,  ter,  a  demandante  utilizado  totalmente  o  plano
disponibilizado, devendo arcar com o serviço por ter sido prestado corretamente. Por
fim,  assevera  que  “como  já  pacificamente  estabelecido  em  nossos  superiores
Tribunais,  a  devolução  em  dobro  em  caso  de  cobrança  indevida,  somente  será
aplicada aos casos em que resta comprovada a existência de má-fé”, fl. 233. 
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Contrarrrazões ofertadas, fls. 242/248, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, fls. 253/256, em parecer da
lavra  da  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  opinou pelo  desprovimento  do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Aldenise Melo de Vasconcelos propôs a competente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização
por  Danos  Morais  e  Materiais  com  Pedido  de  Tutela  Antecipada,  em  face  da
Telefônica  Brasil  S/A (sucessora  por  incorporação  da  Vivo  S/A), objetivando  a
declaração  de  inexistência  do  débito  advindo  das  cobranças  após  a  ruptura  do
contrato; a concessão da tutela antecipada para fins de exclusão do seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida ora discutida e a condenação da
empresa no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Afirmou  para  tanto,  que  contratou  os  serviços
telefônicos  da  empresa  ora  apelante,  em  20/09/2009,  ficando  na  oportunidade
acordado,  que a demandada forneceria um total de 2.500 (dois  mil e quinhentos)
minutos para serem compartilhados entre 18 (dezoito) linhas do grupo, ao valor de
R$  0,26  (vinte  e  seis  centavos)  por  cada  minuto  disponibilizado,  num  montante
contratado de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 

Todavia, segundo relata a autora, desde o início do
contrato a promovida não disponibilizou os minutos acima mencionados, sendo-lhe
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oferecidos  apenas  1.500,00  (hum mil  e  quinhentos)  minutos  por  mês,  havendo o
bloqueio automático de todas as linhas quando estes eram atingidos, inviabilizando a
comunicação entre o pessoal do grupo.

Ainda, como se não bastasse, existe uma linha de nº
20-4769-0514, que a parte autora nunca recebeu o chip, porém, está sendo cobrado
valores absurdos por sua utilização. Diante de todas as circunstâncias, em janeiro de
2011, “conforme documento comprobatório em anexo, procedeu com o cancelamento
do contrato. É importante mencionar que no ato do cancelamento da linha todos os
chip's foram danificados”, fl. 03, contudo, continuou recebendo faturas indevidas nos
meses posteriores, as quais, por não terem sido adimplidas, gerou a negativação do
nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

 
Juntou aos autos os documentos de fls. 21/64.

Decidindo o litígio,  o  Magistrado de primeiro grau
julgou  parcialmente  procedente  as  pretensões  dispostas  na  petição  preambular,
dando ensejo, assim, ao presente apelo da empresa de telefonia, o qual objetiva a
reforma  da  decisão,  por  afirmar  que  a  cobrança  é  lícita,  assim como  o  contrato
firmado entre as partes.

 

A priori,  oportuno ressaltar  que nos  termos do art.
333, I, do Código de Processo Cível, ao autor incumbe provar o fato constitutivo do
seu direito, cabendo ao réu, por sua vez, demonstrar a ocorrência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito alegado. Senão vejamos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
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II  – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois  bem.  Analisando  o  conjunto  fático-probatório
constante dos autos, notadamente os documentos encartados às fls. 22/64, verifica-se
ter a autora comprovado a existência de contrato firmado com a promovida, bem
como o pedido de cancelamento do contrato em 13/01/2011, fl. 47.

Por  sua  vez,  a  demandada,  a  quem  competia
demonstrar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do  direito
invocado na inicial, não o fez satisfatoriamente, pois não apresentou prova de que os
minutos contratados foram disponibilizados em sua integralidade.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de
fl. 220:

Ocorre que,  mesmo tendo sido regulamentarmente
pactuado  tal  obrigação,  a  Promovida  não
disponibilizou o montante em apreço, sendo ofertado
tão somente o montante de 1500 (mil e quinhentos)
minutos  por  mês,  deixando  de  disponibilizar,
destarte, 1000 (mil minutos) mensalmente ao grupo;
apesar de, frise-se, ter a autora sempre pago o valor
da fatura conforme lhe cobrado, ou seja, incluindo o
pactuado de {R$ 650,00} pelo total de 2500 minutos
franqueados.
Assim  sendo,  de  acordo  com  o  relatado  pela
Promovente,  durante toda a vigência do contrato a
Promovida  deixou  de  disponibilizar,  mensalmente,
1000 minutos a que estava obrigada, vez que recebia
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regiamente  pelo  total  de  2500  minutos  e  somente
disponibilizava  1500  minutos,  gerando  assim  um
passivo de 1000 minutos por mês.
Em sua defesa, o réu não contestou, especificamente,
este pedido formulado pelo autor na sua peça inicial,
limitando-se a dispor acerca do contrato de maneira
genérica.  Contudo,  a  defesa  indireta  e  genérica  da
promovida  não  conseguiu  atingir  a  finalidade  de
impugnar a  causa petendi  arguida pelo autor.  Logo,
incorreu em confissão quanto ao fato constitutivo do
direito,  notadamente  por não ter  se  desincumbido,
quanto  a  este  item  do  pedido  do  ônus  da
impugnação especificada, a teor do art. 302 do CPC:
(…)
No entanto, preferiu a Promovida permanecer inerte
ante o chamado judicial, devendo assim arcar com a
sua  desídia  probatória  nos  moldes  aplicáveis  a
espécie.
Face o exposto, procede o pedido da autora no que
concerne aos danos materiais pela cobrança indevida
de  minutos  não  regularmente  disponibilizados  e
efetivamente  pagos,  consoante  o  disposto  neste
ícone,  a  ser  ressarcido de forma dobrada,  relativos
aos  minutos  cobrados  e  pagos  e  não  devidamente
disponibilizados  pela  Promovida,  num  importe  de
R$ 8.360,00 (oito mil trezentos e sessenta reais).

Como já frisado, a relação existente entre os litigantes
é, sem dúvida, de natureza consumerista, o que impõe à requerida responsabilidade
de  natureza  objetiva,  ou  seja,  independente  da  apuração  da  culpa,  salvo  se
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comprovada  a  culpa  exclusiva  da  vítima  ou  fato  de  terceiro,  o  que  não  restou
configurado na espécie.

Assim, a responsabilidade pelas cobranças indevidas
é da empresa/recorrente, pois, na situação de prestadora de serviço, responde pela
forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, objetivamente: 

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre a
fruição e riscos.
§1º  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  pode  dele  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido. 
§ 2º. Omissis. 
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
 
Desta  feita,  imperioso  se  torna  a  manutenção  da

decisão.
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Calha, ainda, colacionar parte do parecer ministerial,
o qual comunga com o entendimento acima esboçado, fl. 255:

Os  documentos  que  instruíram  a  contestação  não
foram capazes de, por si só, contrapor-se à afirmação
da  autora,  não  sendo  suficiente  mera  oposição
desprovida de qualquer suporte probatório.
Ademais  não  foi  juntado  aos  autos  o  contrato
firmado  entre  as  partes,  apesar  de  devidamente
oportunizada, fls. 192/193 – v.

Ratifico,  outrossim,  a  sucumbência  recíproca
reconhecida pelo Julgador.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir  o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                Relator

Apelação Cível nº 0024244-83.2011.815.0011                                                                                                                            10


