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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0002561-79.2012.815.0261.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Piancó.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Telemar Norte Leste S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).
APELADO: Francisco Matias Ferreira, em substituição a sua falecida esposa, Maria Justina.
ADVOGADA: Cláudio Francisco de Araújo Xavier (OAB/PB 12.984).

EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
SERVIÇO  DE  TELEFONIA  FIXA.  PEDIDO  DE  CANCELAMENTO  DO
CONTRATO. ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE QUE FOI ORIENTADA A
PAGAR  FATURA  EM  DUPLICIDADE.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  À  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DO  INDÉBITO.  APELAÇÃO.
CONDICIONAMENTO DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA
AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. FATO QUE,
POR SI SÓ, NÃO OCASIONA DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA
EM DUPLICIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA FOI INDUZIDA
A ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA. PAGAMENTO EQUIVOCADO CAUSADO
PELA  PRÓPRIA  AUTORA.  CONFIGURAÇÃO  DA  EXCLUDENTE  DE
ILICITUDE PREVISTA NO ART. 14, §3º, II, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DA
REPETIÇÃO  EM  DOBRO  DO  INDÉBITO.  MANUTENÇÃO  APENAS  DA
RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  “Condicionamento  do  cancelamento  do serviço  ao  pagamento  dos  débitos  em
aberto, ainda que denote falha do serviço, não tem o condão de acarretar os danos
morais alegados na inicial, que pressupõem ofensa grave e de repercussão a direito
inerente à personalidade do autor.” (TJRJ - APL 00155017720148190008 - Órgão
Julgador VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR – Publicação
13/12/2016 – Julgamento 7 de Dezembro de 2016 – Relator CELSO SILVA FILHO)

2. Segundo  o  art.  14,  §3º,  II,  do  CDC,  o  fornecedor  de  serviços  não  será
responsabilizado  pela  reparação  de  danos  quando  restar  demonstrada  a  culpa
exclusiva do consumidor.

3. O pagamento em duplicidade causado por equívoco do próprio consumidor não
acarreta  danos  morais  indenizáveis,  nem  tampouco  a  restituição  em  dobro  do
indébito.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO N.º  0002561-79.2012.815.0261,  em que  figuram como Apelante  a
Telemar Norte Leste S/A e como Apelado Francisco Matias Ferreira.

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 conhecer  da  Apelação,  dando-lhe  parcial
provimento.

VOTO.
 



A Telemar Norte Leste S/A interpôs Apelação contra a Sentença proferida
pelo Juízo  da 1ª  Vara  da Comarca  de Piancó,  f.  108/119,  nos  autos  da Ação de
Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em seu desfavor
por  Maria  Justina,  falecida,  substituída  por  seu  cônjuge, Francisco  Matias
Ferreira, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-a a restituir, em
dobro,  o  valor  de  R$ 69,99 (sessenta  e  nove reais  e  noventa  e  nove centavos),
referente  ao  pagamento  em  duplicidade  da  fatura  com  vencimento  no  mês  de
outubro de 2012, acrescida de correção monetária a partir do evento, e de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação, a pagar indenização por danos morais na
importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária, a partir
do ajuizamento da Demanda,  e  a  adimplir  as  custas  processuais  e  os  honorários
advocatícios, arbitrados em 15%, sobre o valor da condenação.

Em suas  Razões,  f.  121/139,  alegou  que  a  Apelada  era  titular  da  linha
telefônica fixa de nº (83) 3452-1619 no período compreendido entre 09 de agosto de
2004 e 18 de novembro de 2012.

Asseverou  que,  em razão  do  pagamento  em duplicidade  da  fatura  com
vencimento em outubro de 2012, foi disponibilizado crédito à Recorrida no mês de
janeiro de 2013, acrescentando que não restaram comprovados os danos morais, nem
tampouco a culpa ou dolo capazes de ocasionar a repetição em dobro do indébito.

Requereu,  ao  final,  o  provimento  da  Apelação  para  que  seja  julgado
improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório.

Intimado, o Apelado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão de f.
148.

A Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  meritório,  f.  154/155,  por
entender estão ausentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Infere-se dos autos que a falecida esposa do Apelado somente veio pagar a
fatura do serviço de telefonia fixa com vencimento em 08 de outubro de 2012 no dia
08 de novembro de 2012, f. 16, e que, em razão disso, a Operadora Apelante lhe
enviou correspondência,  gerada  em 13 de  outubro  de  2012,  comunicando que  a
referida fatura ainda estava pendente de pagamento em seu sistema, f. 17.

Resta incontroverso, por ausência de impugnação específica, que a citada
carta  de cobrança somente chegou na residência da Autora,  ora substituída,  uma
semana  após  o  adimplemento  da  fatura,  o  que  a  fez  entrar  em  contato  com  a
Recorrente para noticiar o fato e solicitar o cancelamento do contrato, obtendo como
resposta da atendente a informação de que  “só conseguiria efetuar o serviço de
cancelamento do telefone fixo se […] quitasse todas as contas pendentes junto a
seu nome”, f. 03.

Em que pese não ser possível condicionar o cancelamento do serviço de
telefonia ao pagamento dos débitos em aberto, essa conduta da operadora, por si só,
não  acarreta  danos  morais  indenizáveis,  carecendo  da  demonstração  de  outros
elementos que causem repercussão negativa capaz de violar o direito à personalidade



do consumidor1.

Conquanto a substituída tenha alegado na Exordial que foi induzida a pagar
em duplicidade a fatura vencida no mês de outubro de 2012, f. 17, não há nos autos
qualquer elemento probatório que confirme tal argumentação, não sendo suficiente
para  demonstrá-la  a  informação  prestada  pela  atendente  da  Recorrente  de  que
deveriam ser pagos todos os débitos em aberto para que o serviço de telefonia fosse
cancelado.

A consumidora, ao receber a retromencionada instrução da funcionária da
Recorrente,  deveria demonstrar que não havia dívida pendente,  providenciando o
envio dos respectivos comprovantes de pagamento, e não pagar novamente a fatura,
de modo que o pagamento em duplicidade não foi suficiente para caracterizar danos
de  qualquer  natureza,  constituindo  excludente  da  responsabilidade  prevista  no
art. 14, §3º, II, do CDC2.

Os Tribunais de Justiça pátrios, aliás, firmaram entendimento no sentido de
que o  pagamento  em duplicidade  decorrente  de  equívoco cometido  pelo  próprio
consumidor não acarreta danos morais indenizáveis, nem tampouco a restituição em
dobro do indébito3.
1 APELAÇÃO CÍVEL.  Serviço  de  telefonia.  Autor  que  alega  haver  contratado  plano  mensal  de
R$19,90, e que, no mês de junho de 2014, recebeu fatura no valor de R$56,89. Fatura do mês de
junho de 2014 que não apresenta o detalhamento das ligações efetuadas, de forma que apontasse ter
sido indevido o valor cobrado. Além disso, a referida conta apresenta a mesma franquia das faturas
anteriores, de R$19,90 ("serviços mensais"), sendo certo que, na fatura impugnada, além da cobrança
desta parcela, há a de "total da utilização", de R$37,00, que, juntas, totalizam R$56,89. À parte autora
incumbe carrear aos autos comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333,
I do CPC/1973 (atualmente, art. 373, I, CPC/2015), e, ainda que se trate de relação consumerista,
deve  fazê-lo  minimamente,  conforme entendimento  da  súmula  nº  330  do  TJ-RJ.  Inexistência  de
abusividade na cobrança efetuada no mês de junho de 2014.  Condicionamento do cancelamento do
serviço ao pagamento dos débitos em aberto, ainda que denote falha do serviço, não tem o condão de
acarretar os danos morais alegados na inicial, que pressupõem ofensa grave e de repercussão a direito
inerente à personalidade do autor. Conduta que aponta mero dissabor cotidiano, que não ultrapassa os
limites  do  mero  aborrecimento.  Precedentes  desta  Corte.  Sentença  mantida.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  (TJRJ  -  APL  00155017720148190008  -  Órgão  Julgador  VIGÉSIMA  TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR – Publicação 13/12/2016 – Julgamento 7 de Dezembro de 2016 –
Relator CELSO SILVA FILHO)

2 Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[…].
§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
[…];
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE ELIDIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
A inversão do ônus da prova, decorrente da incidência do Código de Defesa do Consumidor , não
possui o condão de eximir a parte demandante de constituir prova mínima das alegações vertidas na
inicial. Não restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que foi o demandante
quem deu causa ao pagamento em duplicidade, o que elide a responsabilidade da demandada, nos
termos do art. 14 , § 3º , II , do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos juntados pelos
autores demonstram o cumprimento, pela ré, do dever de diligência, na medida em que realizava o
envio,  mensalmente,  dos  extratos  para  conferência,  mesmo diante  da  opção  do  consumidor  pelo
débito em conta corrente. A demandada devolvia, no mês seguinte, os valores pagos equivocadamente
pelos requerentes no mês anterior, sob a rubrica "itens eventuais", o que demonstra a ausência de
defeito no serviço prestado, assim como a boa-fé da prestadora do serviço de telefonia. Como dito, foi
o autor quem deu causa ao pagamento equivocado, sendo, portanto, indevida a repetição em dobro.
Da mesma forma, não se configura a falha na prestação do serviço por parte da ré, o que denota a



Revela-se  impositiva,  por  outro  lado,  a  devolução  simples  do  segundo
pagamento  efetuado  (R$  69,99),  devidamente  atualizado,  a  fim  de  evitar  o
enriquecimento  sem  causa  da  Operadora  de  Telefonia,  sendo  irrelevante  a
argumentação  de  que  foi  disponibilizado  crédito  na  fatura  de  janeiro  de  2013,
porquanto nesse período já havia ocorrido o cancelamento do contrato.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para
excluir a condenação da Recorrente ao pagamento da indenização por danos
morais  e  à  restituição  em  dobro  do  indébito,  mantendo,  no  entanto,  a
condenação à devolução simples do valor pago em duplicidade da fatura objeto
da lide e,  em razão de a Apelante ter decaído de parte mínima,  condeno o
Recorrido a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais
fixo  por  equidade  no  mesmo  valor  da  condenação,  observada  a  condição
suspensiva  da  exigibilidade,  em  razão  de  o  processo  ter  tramitado  sob  os
auspícios da gratuidade da justiça.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação pelos danos morais.  Apelação desprovida.
(Apelação  Cível  Nº...  70060465424,  Décima Segunda Câmara Cível,  Tribunal  de  Justiça do RS,
Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 16/04/2015).

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA.  PAGAMENTO  EM  DUPLICIDADE  DA  FATURA.  EQUÍVOCO  DO
CONSUMIDOR.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.  INADMISSIBILIDADE.  DANOS  MORAIS.
INOCORRÊNCIA. INOVOCAÇÃO DE QUESTÕES NÃO DEBATIDAS EM CONTESTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 515, § 1.º DO CPC. O equívoco do consumidor que paga duas vezes a
mesma fatura não implica em direito ao pedido de restituição em dobro previsto no art. 940 do CC,
haja vista a inexistência de cobrança indevida e má-fé da concessionária. O art. 14, § 3.º, inc. II do
CDC  estabelece  a  causa  excludente  de  responsabilidade  do  fornecedor  a  culpa  exclusiva  do
consumidor.Inovação em sede de recurso que se não admite por não configurada hipótese legal que a
autorize. Apelação do autor desprovida e não conhecida a da ré. (TJSP - APL 9243359822008826 SP
– órgão Julgador 27ª Câmara de Direito Privado – Publicação 27/06/2012 – Julgamento 19 de Junho
de 2012 – Relator Gilberto Leme)


