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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível n.º 0003880-22.2013.815.0011

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Claro BSE S/A.. – Adv.: Lincoln Araújo Diniz e Outro. OAB/PB
nº. 22.469.

Apelado: Irmãos Martins Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda.. – Adv.:
Alamir Venâncio de Carvalho e Outro. OAB/PB nº. 18.738.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA
CELULAR.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  RÉ.  COBRANÇAS
DE  FATURAS  APÓS  A  SOLICITAÇÃO  DE
CANCELAMENTO.  APLICAÇÃO  DO  CDC.
MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO
INDEVIDA  DOS  VALORES  A  SEREM
RESSARCIDOS.  RAZÃO  QUE  ASSISTE  À
APELANTE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO. 

-  A relação havida entre as partes submete-
se  às  normas  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, haja visa que a relação existente
entre  o  consumidor  e  a  operadora  de
telefonia é de natureza consumerista.

-  Devidamente comprovada a solicitação de
rescisão  do  contrato  pelo  consumidor,
configuram-se ilegítimas as faturas cobradas
pela empresa de telefonia.
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- Assiste razão ao apelo quanto à alegação de
que  os  valores  ressarcidos  foram
indevidamente  majorados,  merecendo
retoque a sentença nesse ponto, para fixar o
valor total a ser devolvido, na forma simples,
como sendo R$ 10.115,55 (dez mil, cento e
quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao

apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela  Claro BSE S/A.

hostilizando sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de

Campina Grande, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c

Repetição  de  Indébito  ajuizada  por  Irmãos  Martins  Comércio  de

Hortifrutigranjeiros Ltda., contra o ora apelante.

Em seu pedido inicial, a autora relatou, em síntese, que

na data  de  07  de  julho  de 2011,  solicitou  o  cancelamento  das  linhas

telefônicas contratadas junto à empresa apelante, referentes ao contrato

nº. 821752349, em razão de não mais possuir interesse em sua utilização.

Alegou que, apesar disso, a apelante continuou a emitir

e enviar  novas faturas e cobranças indevidas,  sem que estivesse mais

fazendo uso dos serviços de telefonia prestados.

Asseverou que, para evitar a inclusão do nome perante

os órgãos de restrição ao crédito e pelas ameaças constantes, continuou
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pagando as faturas, mesmo sem concordar com tais cobranças.

Pleiteou,  por  fim,  a  desconstituição  do  débito

supostamente indevido, com a restituição em dobro dos valores pagos, no

valor de R$ 20.232,00 (vinte mil duzentos e trinta e dois reais).

Na sentença (fls. 114/120), a Magistrada a quo julgou

parcialmente procedente o pedido, declarando rescindido o contrato objeto

da presente demanda, além de condenar a empresa apelante a restituir,

na forma simples,  a  quantia de R$ 13.517,10 (treze mil  quinhentos e

dezessete reais e dez centavos), referentes aos valores cobrados e pagos

indevidamente,  com  juros  de  mora  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,

contados a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir dos

respectivos descontos e pagamentos. 

Em seguida, diante da sucumbência parcial, condenou

as partes ao pagamento das custas processuais, sendo 70% (setenta por

cento) suportado pela apelante e 30% (trinta por cento) pela apelada,

além dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento)

ao patrono da autora e 10% (dez por cento) ao patrono da ré, sobre o

valor da condenação.

Insatisfeita, em suas razões recursais (fls. 123/128), a

empresa  apelante  defendeu a  legalidade  da  cobrança,  alegando que  o

protocolo apresentado nos autos pelo autor não seria o pedido definitivo

de cancelamento.

Alegou que ainda tentou, sem êxito, entrar em contato

com  apelada,  porquanto  não  houve  a  conclusão  do  processo  de

cancelamento.
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Asseverou  que  ainda  que  “as  faturas  posteriores  ao

pedido  de  cancelamento  demonstram  inequivocamente  o  intuito  do

apelado em continuar com o contrato uma vez que continuou a usufruir

dos serviços. ”

Requereu,  ainda,  a  exclusão  dos  valores  que  foram

indevidamente  majorados  na  sentença,  tendo  em  vista  os  ajustes

procedidos pela apelante nas contas da consumidora.

Ao final,  pugnou pelo provimento do apelo, para que

seja reformada a sentença em sua totalidade.

Contrarrazões ofertadas pela apelada (fls. 134/136). 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 151/153),

opinando,  pelo  regular  processamento  do  recurso,  sem  apresentar

manifestação de mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua

intervenção.

É o relatório.

V  O  T  O

Inicialmente, destaco que o novo Código de Processo

Civil adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, ao prever que a

norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável  imediatamente  aos

processos  em  curso,  respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as

situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos

termos do art. 14, do CPC/2015.

Nesse  caso,  os  recursos  interpostos  sob  a  égide  do
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Código de Processo Civil de 2015, submetem-se às suas regras. 

Ao  compulsar  os  autos,  verificado  a  presença  dos

pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade,  conheço  do  presente

recurso. 

O cerne da questão consiste na sentença de primeiro

grau que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando rescindido

o contrato  objeto da presente demanda,  além de condenar  a empresa

apelante a restituir, na forma simples, a quantia de R$ 13.517,10 (treze

mil quinhentos e dezessete reais e dez centavos), referentes aos valores

cobrados e pagos indevidamente

Cumpre destacar que a relação havida entre as partes

submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, haja visa que

a relação existente entre o consumidor e a operadora de telefonia é de

natureza consumerista. É o previsto nos artigos 2º e 3º, §2º, do CDC: 

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica  que  adquire  ou  utiliza  produto  ou
serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade  de  pessoas,  ainda  que
indetermináveis,  que  haja  intervindo  nas
relações de consumo.

Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou
jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou
estrangeira,  bem  como  os  entes
despersonalizados,  que  desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,
exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
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(…)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista. ”

Por  essas  razões,  impõe-se  a  inteira  aplicação  nas

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que possibilita um

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores

enquanto tais.

No  caso  em disceptação,  restou  incontroverso  que  a

apelada, na data de 07 de julho de 2011, solicitou o cancelamento das

linhas  telefônicas  contratadas  junto  à  empresa  apelante,  referentes  ao

contrato nº. 821752349, em razão de não mais possuir interesse em sua

utilização.

Narrou  a  apelada  que  tal  pleito  não  fora  atendido,

mesmo insistindo por diversas vezes, como se depreende dos diversos

números de protocolos citados nos autos.

Neste caso, aplicam-se as regras estabelecidas pelo art.

6º,  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  segundo  as  quais  é

necessária a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo,

inclusive  com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  considerando  a

hipossuficiência  do  mesmo  de  apresentar  comprovação  acerca  da

solicitação  do  cancelamento  das  linhas  telefônicas  contratadas  junto  à

empresa apelante.



Processo n.º 0003880-22.2013.815.0011

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,

inclusive com a inversão do ônus da prova, a

seu favor, no processo civil, quando, a critério

do juiz, for verossímil a alegação ou quando

for  ele  hipossuficiente,  segundo  as  regras

ordinárias de experiências;

Assim,  com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  os  fatos

veiculados pelo consumidor passam a desfrutar de uma presunção relativa

de veracidade. 

No  caso  em  comento,  verifica-se  a  exigência  de

pagamento  de  faturas  posteriormente  ao  cancelamento  do  contrato

formulado entre as partes.

Noutro  norte,  a  empresa de telefonia  não colacionou

aos  autos  documentos  comprobatórios  da  exigibilidade  dos  débitos,

limitando-se  a  juntar  mera  impressão  de  tela  sistêmica,  produzidas

unilateralmente  e  sem  presunção  de  veracidade  das  informações  nele

lançadas, sem a devida comprovação da exigibilidade do débito. 

Por sua vez, a autora, ora apelada, trouxe aos autos o

demonstrativo das faturas telefônicas, assim como os e-mails  enviados

solicitando a devolução dos valores cobrados,  após  o  cancelamento do

contrato pactuado entre as partes.

Assim,  devidamente  comprovada  a  solicitação  de
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rescisão do contrato pelo consumidor, configuram-se ilegítimas as faturas

cobradas pela empresa de telefonia, não merecendo prosperar a alegação

de que não houve a conclusão do processo de cancelamento do plano. 

A propósito, confira-se os seguintes arestos: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DECLARATÓRIA
CUMULADA  COM  INDENIZATÓRIA.
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  CELULAR.
COBRANÇAS  INDEVIDAMENTE
APRESENTADAS  APÓS  CANCELAMENTO
DO  CONTRATO.  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. DANO MORAL. 1. As alegações
autorais  de  cancelamento  do  contrato  em
maio/2015 são demonstradas por documento
no bojo dos autos pelo que não se sustenta a
tese  defensiva  de  que  o  contrato  ainda  se
mantinha  vigente.  Vê-se,  inclusive,  que  o
autor  já  havia  contratado  outra  empresa
prestadora  de  serviços  de  telefonia  como
demonstram  as  faturas  contemporâneas
àquelas ora impugnadas. 2. Não se mostram
hábeis  a  demonstrar  as  alegações  da  ré  a
juntada  de  meras  impressões  de  telas
sistêmicas eis que se tratam de documentos
de produção unilateral e sem a presunção de
veracidade das informações nele lançadas. 3.
Sendo evidente a falha da empresa impondo o
dever da reparação dos danos advindo de sua
conduta. Rescindido o contrato, não há que se
falar no envio de faturas ao cliente, impondo-
se a  declaração de inexistência  de qualquer
débito  posteriormente  ao  cancelamento  ora
demonstrado  assim  como  a  repetição  dos
valores  indevidamente  cobradas  e
efetivamente pagos pelo cliente. 4. Diante da
irregularidade do débito cobrado, igualmente
irregular o lançamento de restrição de crédito
dele advinda, daí advindo o dano moral visto
o entendimento já consolidado na súmula 89
deste  Tribunal.  Vê-se  que  o  valor  arbitrado
pelo sentenciante de R$ 8.000,00 se mostra
até mesmo aquém do que vem sendo aplicado
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por esta câmara em casos análogos, devendo
ser  mantido  à  míngua  de  recurso  que
buscasse  sua  majoração.  5.  Recurso
desprovido.  (Apelação  nº  0232641-
30.2015.8.19.0001,  27ª  Câmara  Cível  -
Consumidor  do  TJRJ,  Rel.  Marcos  Alcino  de
Azevedo  Torres.  j.  24.08.2016,  Publ.
01.09.2016).

APELAÇÃO CÍVEL  -  AÇÃO DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO E  INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  –  CANCELAMENTO  DE  LINHA
TELEFÔNICA - ENVIO DE FATURAS  MESES
APÓS  A  SOLICITAÇÃO  -  INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
DANO  MORAL  CONFIGURADO  -  VALOR
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO  EM  DOBRO  -
POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a
solicitação  de  cancelamento  da  linha
telefônica contratada e que o pedido não foi
atendido  pela  operadora  de  telefonia,  que
insistiu  em  emitir  e  enviar  faturas  ao
consumidor, deve ser declarada a inexistência
do  débito  e,  se  esta  cobrança  originou
inscrição restritiva de crédito, deve ser fixada
indenização pelo dano moral  causado. 2. "O
STJ já firmou entendimento de que é razoável
a  condenação  a  até  50  (cinquenta)  salários
mínimos  por  indenização  decorrente  de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito"  (STJ  -  3ª  Turma  -  AgRg  no  REsp
1202806/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI
- j.  01.12.2011, DJe 09.12.2011). (Apelação
nº  0033475-89.2010.8.11.0041,  1ª  Câmara
Cível  do  TJMT,  Rel.  João  Ferreira  Filho.  j.
16.06.2015, DJe 22.06.2015).

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. RESCISÃO DE CONTRATO DE
TELEFONIA COMPROVADO. EMPRESA QUE
CONTINUOU ENVIANDO FATURAS  MESMO
APÓS  O ENCERRAMENTO. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO
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A  HONRA  OBJETIVA.  DANOS  MORAIS
DEVIDOS. Revela o conjunto probatório dos
autos  que  a  parte  autora  teve  seu  nome
negativado pela ré em decorrência de débitos
relativos  a  contrato  de  linha  telefônica
cancelado.  A  autora  anexou  aos  autos
documentos  comprovando  pedido  de
cancelamento do contrato bem como entrega
dos aparelhos em 18.12.2008. Diversamente
do  alegado  pela  ré,  que  insiste  no
desconhecimento do pedido de cancelamento,
há fatura acostada nos autos com cobrança de
multa pela rescisão contratual no valor de R$
103,08.  Nesse contexto  verifica-se que a ré
não se desincumbiu de provar a existência de
fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do
direito da autora, ônus seu, ex vi art. 333, II,
do CPC. Dessa forma, forçoso concluir que o
lançamento  do  nome  da  parte  autora  nos
cadastros  restritivos  de  crédito  ocorreu  de
forma indevida.  O dano moral  decorre in re
ipsa,  isto  é,  da  própria  gravidade  do  ato
lesivo.  Ressalte-se  que  o  STJ  pacificou
entendimento segundo o qual pessoa jurídica
pode sofre dano moral. É inegável que uma
notícia  difamatória  como  a  negativação
indevida  em  cadastro  restritivo  de  crédito
pode  abalar  o  bom  nome,  o  conceito  e  a
reputação de uma pessoa jurídica no mundo
comercial. No entanto, verifica-se que o valor
da  reparação  originalmente  fixado  em  R$
10.000,00  (dez  mil  reais)  é  excessivo,
impondo-se  sua  redução  para  R$  5.000,00
(cinco mil reais), que se mostra adequado e
suficiente  para  reparar  o  dano
extrapatrimonial  sofrido  pelo  autor.
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO.
(Apelação  nº  0035547-22.2009.8.19.0054,
26ª Câmara Cível - Consumidor do TJRJ, Rel.
Denise  Nicoll  Simoes.  j.  27.08.2015,  Publ.
31.08.2015).

Todavia, assiste razão ao apelo quanto à alegação de

que os valores ressarcidos foram indevidamente majorados pela decisão

vergastada.
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Com  efeito,  verifica-se,  no  presente  caso,  que  a

apelada possuía  um crédito  junto à  apelante no valor de R$ 4.533,55

(quatro  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  três  reais  e  cinquenta  e  cinco

centavos),  os  quais  foram  indevidamente  compensados  em  faturas

enviadas após o cancelamento do plano.

No  entanto,  de  forma  diversa  do  consignado  da

sentença, verifica-se que a apelante procedeu à compensação do crédito

da seguinte forma: R$ 1.856,71 (um mil e oitocentos reais e setenta e

um centavos), debitados na fatura com venc. em 25/11/2011 (fl. 21); R$

801,50 (oitocentos e um reais e cinquenta centavos), debitados na fatura

com venc. em 25/12/2011 (fl. 24);  R$ 431,39 (quatrocentos e trinta e

um reais e trinta e nove centavos), debitados na fatura com  venc. em

25/01/2012 (fl. 28); R$ 431,26 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte

e seis centavos), debitados na fatura com venc. em 25/02/2012 (fl. 69);

R$ 433,41 (quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos),

debitados  na  fatura  com  venc.  em  25/03/2012  (fl.  71);  R$  437,20

(quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), debitados na fatura

com venc. em 25/04/2012 (fl. 73) e R$ 173,00 (cento e setenta e três

reais), debitados na fatura com venc. em 25/05/2012 (fl. 77), perfazendo

o total de R$ 4.564,47 (quatro mil e quinhentos e sessenta e quatro reais

e quarenta e sete centavos).

Assim, além dos pagamentos dos valores constantes às

fls. 19/20, quais sejam, R$ 3.695,41 e R$ 1,887,59, deve ser somado o

valor de R$ 4.564,47, como demonstrado acima, merecendo retoque a

sentença nesse ponto, para fixar o valor total a ser devolvido, na forma

simples,  como  sendo  R$  10.115,55  (dez  mil,  cento  e  quinze  reais  e

cinquenta e cinco centavos). 
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Diante do exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO, apenas para fixar o valor total a ser devolvido, na forma simples,

como sendo a quantia de R$ 10.115,55 (dez mil, cento e quinze reais e

cinquenta e cinco centavos). 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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