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PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOIS APELOS INTERPOSTOS PELA PARTE PROMOVIDA
CONTRA  UMA  MESMA  SENTENÇA.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO  DA  ÚLTIMA  MANIFESTAÇÃO.
ACOLHIMENTO DA PREFACIAL.

-  “1.  O princípio  da  unirrecorribilidade,  pelo  qual  somente  é
cabível um único recurso contra cada espécie de ato judicial, faz
parte  de nosso sistema processual,  sendo extraído da previsão
legal  acerca  das  hipótese  de  cabimento  dos  recursos. 2.
"Manejados  dois  recursos  pela  mesma parte  em face  de  uma
única  decisão,  resta  impedido,  por  força  dos  princípios  da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, o conhecimento
daquele  interposto  em  segundo  lugar."  (STJ  -  AEDAGA
200200273551;  TERCEIRA  TURMA.  Relator:  Ministro  PAULO
DE TARSO SANSEVERINO; DJE DATA:22/09/2010) (…).”. (TRF-1
- AC: 10713 DF 1999.34.00.010713-6, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO LUIZ
COÊLHO  DE  FREITAS,  Data  de  Julgamento:  23/10/2012,  1ª  TURMA
SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.1648 de 31/10/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  REPARAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
CANCELAMENTO  INDEVIDO  DE  LINHA TELEFÔNICA
MÓVEL.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  DA
CONSUMIDORA. COBRANÇA POSTERIOR DE FATURAS
EM VALOR EXCESSIVO. EXIGÊNCIA INDEVIDA. DEVER
DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.  AUSÊNCIA  DE
ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS
QUANTIAS  EXORBITANTES.  REQUERIMENTO  PARA
MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
ARBITRAMENTO  REALIZADO  EM  PATAMAR
RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM DE
PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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- “I - O consumidor era titular do acesso telefônico celular pré-
pago, teve o seu plano primeiramente alterado para pós-pago e
depois  cancelado  pela  empresa  de  telefonia  móvel,  de  forma
unilateral.  Tal  situação  consubstancia  falha  na  prestação  de
serviços, ensejadora da obrigação de indenizar por danos morais,
já  que,  a  toda  evidência,  os  transtornos  experimentados
ultrapassam  os  limites  do  mero  dissabor  ou  aborrecimento
cotidiano. II - Invertido o ônus da prova, por ser típica relação de
consumo, e não conseguindo a empresa de telefonia comprovar a
contratação da alteração do plano pré-pago para o pós-pago e
que  o  cancelamento  da  linha  telefônica  celular  não  foi
injustificada, ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de
procedência do pleito de indenização por danos morais, os quais
se configuram in re ipsa, ou seja, dispensa a prova do efetivo
prejuízo.  (…).”.  (Apelação  Cível  nº  305647-43.2012.8.09.0134
(201293056472), 4ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Sebastião Luiz
Fleury. unânime, DJe 24.08.2016).

-  Deve  a  empresa  demandada  ser  condenada  na  restituição  em
dobro  das  mensalidades  cobradas  em  valor  excessivo,  posto  a
cobrança  de  basear  em  alteração  de  plano  sem  anuência  da
consumidora,  não  havendo  engano justificável  na  hipótese,  fato
que atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.

- Não padece de alteração o patamar fixado em sentença a título de
indenização por  danos morais,  quando o mesmo não se mostrar
irrisório, tampouco acarretar em enriquecimento ilícito.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, ACOLHER A PRELIMINAR. NO MÉRITO,
POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Gilmara  Pequeno  de  Freitas ajuizou  “Ação  de  Repetição  de  Indébito  c/c
Reparação por Danos Morais” em face da Oi Móvel S/A (atual incorporadora da OI TNL
PCS S/A).

Alega que adquiriu, junto à promovida, em 14 de outubro de 2008, o plano de
telefonia móvel denominado OI 60, cujo valor mensal restou pactuado em R$ 49,90 (quarenta
e nove reais e noventa centavos), com prazo de validade de doze meses. Findo o período, o
contrato foi renovado por igual prazo. 

No entanto, passados sete meses da renovação, inesperadamente o plano foi
cancelado sem qualquer justificativa, passando a demandada a tarifar as ligações de forma
exorbitante, chegando a alcançar os valores de R$ 320,23 (trezentos e vinte reais e vinte e três
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centavos) em julho de 2010, e de R$ 330,33 (trezentos e trinta reais e trinta e três centavos)
em agosto de 2010.

Perplexa  com  o  ocorrido,  a  autora  notificou  a  promovida  para  resolver  o
imbróglio,  não  sendo  bem-sucedida,  restando-lhe  unicamente  pagar  as  duas  últimas
mensalidades  referidas,  além de  buscar  o  Judiciário  para  restabelecer  o  plano  contratado
originariamente, bem como se ver ressarcida e indenizada.

Na sentença  recorrida (fls.  247/251),  o  Magistrado de primeiro  grau julgou
parcialmente  procedentes  os  pleitos  exordiais,  determinando  a  devolução  dobradas  das
quantias adimplidas nas faturas de julho e agosto de 2010, bem como condenou a promovida
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais.

Inconformada, apelou a empresa (253/279), suplicando pela improcedência da
demanda ou, ao menos, pela diminuição da verba indenizatória.

Apresentação  de  segundo  apelo  pela  OI,  às  fls.  284/310,  com  o  mesmo
conteúdo da primeira.

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 318v).

A Procuradoria de Justiça, às fls. 326/330, pugnou pelo não conhecimento do
recurso de fls. 284/310, por afronta ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito, indicou o
prosseguimento  regular  do  feito,  porquanto  ausente  interesse  público  que  enseje  sua
intervenção.

Intimadas para se manifestarem (fls. 334 a 336), apenas a OI peticionou (fls.
337//338), tendo a demandante silenciado (certidão de fls. 343).

É o breve relatório.

VOTO

Primeiramente, cumpre analisar a prefacial arguida pelo Parquet.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

O  Ministério  público  aponta  violação  ao  princípio  da  unirrecorribilidade,
devido à interposição, pela apelante de dois recursos (idênticos) contra o mesmo ato judicial.

Com razão o suscitante, tendo em vista que dos autos, constam dois apelos
(253/279 e 284/310)  contra a mesma sentença,  devendo apenas  a primeira ser conhecida,
conforme orienta a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONTRA ATO
JUDICIAL QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO JÁ ATACADO POR
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  UNIRRECORRIBILIDADE.
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APELAÇÃO  NÃO  CONHECIDA.  1.  O  princípio  da
unirrecorribilidade,  pelo  qual  somente  é  cabível  um  único
recurso contra cada espécie de ato judicial,  faz parte de nosso
sistema processual, sendo extraído da previsão legal acerca das
hipótese de cabimento dos recursos. 2. "Manejados dois recursos
pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido,
por força dos princípios  da unirrecorribilidade e  da preclusão
consumativa,  o  conhecimento  daquele  interposto  em  segundo
lugar." (STJ  -  AEDAGA  200200273551;  TERCEIRA  TURMA.
Relator:  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO;  DJE
DATA:22/09/2010)  3.  Hipótese  em  que,  contra  a  sentença  que
extinguiu a execução,  manejou a União agravo de instrumento,
pugnado  pela  aplicação  do  princípio  da  fungibilidade  recursal
caso  não  fosse  conhecido  o  agravo.  Negada  a  antecipação  da
tutela  recursal  no  agravo,  pleiteou  a  União  o  recebimento  do
agravo  como apelação.  4.  Tendo sido  processado  e  decidido  o
agravo,  não cabe aplicação do princípio da fungibilidade para
receber a comunicação da interposição do agravo como apelação.
5. Apelação não conhecida.” (TRF-1 - AC: 10713 DF 1999.34.00.010713-
6, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO LUIZ COÊLHO DE FREITAS, Data de
Julgamento: 23/10/2012, 1ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-
DJF1 p.1648 de 31/10/2012)

Com base no exposto,  acolho a preliminar, para não conhecer da segunda
apelação apresentada (fls. 284/310).

MÉRITO

Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais,
em razão de indevido cancelamento  de  linha  móvel  celular  nº  8827-6732,  adquirida pela
autora junto à promovida, ora apelante (vide contrato de fls. 15/17), em 14/10/2008.

Em  suas  razões  recursais,  sustenta  a  promovida  que  não  foi  comprovado
qualquer dano psicológico ou violação a honra do autor,  apenas desentendimentos entre a
parte autora e a empresa recorrente, estes que geraram meros aborrecimentos corriqueiros.

Através dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a demandante
renovou o plano em 14/10/2009, sendo o mesmo utilizado normalmente até maio de 2010
(faturas às fls.  24/29),  quando foi  desativado, passando a pagar quantias  exorbitantes  nos
meses de julho e agosto de 2010, penalizando-a com o corte do plano contratado sem que
tenha dado causa, prejudicando-a em suas atividades diárias e laborais, vez que é vendedora e
usa seu telefone como uma importante ferramenta de trabalho. 

Considerando  a  situação  fática  apresentada,  resta  evidenciado  o  dever  de
restituição  e  de  indenização  da  demandada,  posto  ter  finalizado  plano  sem anuência  da
consumidora,  passando  a  cobrá-la  pelos  serviços  em  configuração  de  conta  diversa  da
contratada.

Assim sendo, tem-se que a responsabilidade em situações como a em comento
é presumível. Nesse sentido:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  EMPRESA  DE
TELEFONIA  MÓVEL.  MIGRAÇÃO  DO  PLANO  PRÉ-PAGO
PARA  O  PÓS-PAGO  SEM  ANUÊNCIA  DO  CONSUMIDOR.
POSTERIOR  CANCELAMENTO  INJUSTIFICADO  DA  LINHA
TELEFÔNICA  CELULAR.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANO  MORAL  CARACTERIZADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  O  ARBITRAMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.  I - O consumidor
era titular do acesso telefônico celular pré-pago, teve o seu plano
primeiramente alterado para pós-pago e depois cancelado pela
empresa  de  telefonia  móvel,  de  forma unilateral.  Tal  situação
consubstancia  falha  na  prestação  de  serviços,  ensejadora  da
obrigação  de  indenizar  por  danos  morais,  já  que,  a  toda
evidência, os transtornos experimentados ultrapassam os limites
do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. II - Invertido o
ônus  da  prova,  por  ser  típica  relação  de  consumo,  e  não
conseguindo a empresa de telefonia comprovar a contratação da
alteração  do  plano  pré-pago  para  o  pós-pago  e  que  o
cancelamento da linha telefônica celular não foi  injustificada,
ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de procedência do
pleito de indenização por danos morais, os quais se configuram
in re ipsa, ou seja, dispensa a prova do efetivo prejuízo. III - Para
a fixação do quantum indenizatório, deve o Julgador observar a
capacidade  econômica  das  partes  e  os  princípios  da
proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a função
pedagógica  e  punitiva.  No  caso  concreto,  impende  fixar  a
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),  condizente com o
fim  a  que  destina  e  suficiente  à  compensação  dos  danos
extrapatrimoniais  sofridos,  sem  transbordar  para  o
enriquecimento ilícito. IV - Na indenização por danos morais, cujo
vínculo que une as partes e do qual exsurge o dever de indenizar é,
inequivocamente, contratual, os juros de mora incidem a partir da
citação (art. 405 do Código Civil); e a correção monetária, desde
o arbitramento,  nos moldes  da Súmula 362 do STJ.  RECURSO
CONHECIDO  E  PROVIDO.  (Apelação  Cível  nº  305647-
43.2012.8.09.0134  (201293056472),  4ª  Câmara  Cível  do  TJGO,
Rel. Sebastião Luiz Fleury. unânime, DJe 24.08.2016).

Dado o exposto, a recorrente não se desincumbiu de evidenciar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme exigência dos arts. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.

Com a tese esposada, corrobora o precedente a seguir:

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  TELEFONIA.
BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA.  FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO.  A autora narrou que imotivadamente a
demandada  desativou  a  sua  linha  telefônica,  ficando
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impossibilitada  de  utilizar  o  telefone  celular  por
aproximadamente um mês. Disse que trabalha com patchwork e
que utilizava o telefone celular  como meio de contato com os
clientes,  a  fim  de  viabilizar  as  encomendas.  Argüiu  que  o
cancelamento  da  linha  lhe  causou  danos  extrapatrimoniais,
razão  pela  qual  postulou  a  condenação  da  empresa  ré  ao
pagamento de indenização por danos morais. Cumpria à parte ré
fazer  prova  cabal  dos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou
extintivos  da  pretensão  autoral,  ônus  do  qual  não  se
desincumbiu. Interpretação do art. 333, II, do CPC. Devem ser
reparados  os  danos  decorrentes  da  impossibilidade  do  uso  do
telefone  móvel  pela  autora  em  razão  do  cancelamento
injustificado da linha. Serviço considerado essencial, que deve ser
prestado de modo adequado e contínuo.  Quantum indenizatório
fixado  em  R$  2.000,00  que  não  merece  redução,  porquanto
apropriado ao caso concreto e em consonância com os parâmetros
usualmente  adotados  pelas  turmas  recursais.  Sentença  mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido (TJRS; RecCv
0005552-28.2015.8.21.9000;  Guaíba;  Segunda  Turma  Recursal
Cível;  Relª  Desª  Ana  Cláudia  Cachapuz  Silva  Raabe;  Julg.
23/09/2015; DJERS 28/09/2015)  

Com relação ao  dever  de restituição,  compreendo que  este  deva  se dar  em
dobro na hipótese, uma vez que não houve qualquer justificativa para cancelamento do pacote
contratado e cobrança de valores maiores, não evidenciando a suplicante ter havido engano
escusável de sua parte, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor, aplicado pela jurisprudência:

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  TELEFONE  CELULAR.  Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
restituição em dobro. Aderência do autor a promoção por prazo
determinado. Prorrogação automática do prazo pela operadora.
Informação posterior que o plano encerraria em junho de 2010.
Cobrança  dos  serviços  incluídos  na  promoção  em  período
anterior à data estipulada. Impossibilidade. Imposição da pena
de  pagamento  em  dobro  do  valor  indevidamente  cobrado.
Admissibilidade.  Engano  justificável.  Não  caracterização.
Inteligência  do  art.  42  do  CDC.  Ressarcimento  de  honorários
contratuais.  Não  cabimento.  Recurso  parcialmente  provido.
(Apelação nº 0175545-32.2010.8.26.0100, 11ª Câmara de Direito
Privado  do  TJSP,  Rel.  Gilberto  dos  Santos.  j.  28.07.2011,  DJe
05.08.2011).

Quanto ao valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis  mil  reais) para indenização
extrapatrimonial,  compreendo  que  o  mesmo  se  mostra  razoável  ao  caso  concreto,  sem
penalizar demasiadamente a promovida, tampouco acarretar em enriquecimento indevido do
promovente. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. LINHA CELULAR PRÉ-
PAGA. Cancelamento indevido pela concessionária. Sentença que
julgou  procedente  os  pedidos,  determinando  a  devolução  do
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número da linha para autora e indenização pelo dano moral de
R$ 5.000,00. Recurso de ambas as partes. Apelação da ré que não
merece acolhimento. Falha no serviço configurada. Ausência de
causa justa para o cancelamento. Justificativa no apelo dissociada
da apresentada em defesa. Inovação recursal. Dano configurado.
Linha transferida para terceiro. Autora que deixou contato para
busca de emprego. Possibilidades frustradas. Apelação da autora,
pugnando pela majoração dos danos morais. Quantum arbitrado
pelo juízo a quo que observa, no caso concreto, os princípios da
razoabilidade e porporcionalidade e os parâmetros desta corte.
Obrigação de fazer convertida em perdas e danos em razão da
impossibilidade de cumprimento. Desprovimento do recurso da ré
e provimento parcial do recurso da autora. (TJRJ; APL 0005405-
21.2014.8.19.0002;  Niterói;  Vigésima  Sexta  Câmara  Cível
Consumidor;  Rel.  Desig.  Des.  Luiz  Roberto  Ayoub;  DORJ
04/08/2017; Pág. 662)

Nesse diapasão, deve a decisão recorrida ser mantida em sua completude.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para não
conhecer do segundo recurso interposto pela empresa apelante (fls. 284/310)  e, quanto ao
mérito, desprovejo a primeira irresignação apresentada.

Sem  honorários  recursais,  posto  a  sentença  já  ter  arbitrado  a  verba
sucumbencial em seu patamar máximo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des.
Leandro dos Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,   Dra.  Vasti  Cléa

Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de
2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04, V05 e J/12 (r)
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