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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO 
CONTRATUAL.  MULTA  POR  QUEBRA 
ANTECIPADA  DE  CONTRATO  DE  TELEFONIA. 
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  EXPRESSA. 
PENALIDADE  INDEVIDA.  REFORMA  DA 
DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO.

-  Inexistindo  qualquer  documento  evidenciando  a 
previsão  contratual  de  período  de  fidelidade  e  de 
incidência  da  multa  por  rescisão  antecipada,  resta 
suficientemente  demonstrado  que  foi  indevida  a 
cobrança de valores a tal título. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara  Cível,  por  unanimidade, 
PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora e da certidão de 
julgamento de fl. 398.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  pela  APEL Aplicações 

Eletrônica Ind. E Com. Ltda, inconformada com a sentença proferida nos autos 

da  Ação  de  Rescisão  Contratual  movida  em  face  da  TIM  Nordeste 

Telecomunicações S/A, na qual o Magistrado da 6ª Vara Cível da Comarca de 

Campina Grande julgou improcedente o pedido para rescindir o contrato, mas 

impor a Promovente o pagamento da multa contratual prevista.
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Alegou  a  Apelante,  tanto  em  sede  de  preliminar,  como  em 

razões de mérito, a nulidade da sentença. Disse que o Juiz “a quo” não poderia 

ter julgado pela improcedência do pedido, eis que não havia nos autos cópia do 

contrato firmado entre as parte, mas tão somente, de proposta comercial, que, 

mesmo assim, deveria ter sido rescindida,  julgando-se procedente o pedido 

constante da exordial.  

Não houve contrarrazões, conforme certidão de fl. 381. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou 

parecer de mérito (fl. 391).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  por  entender  que  as  alegações  preliminares 

aventadas pela Recorrente se confundem com o mérito do recurso, passo a 

analisá-las em conjunto com a apreciação meritória propriamente dita.

Dito  isso,  compulsando  os  autos,  verifico  que  toda  a 

irresignação  da  Apelante  se  concentrou  na  alegação  de  que  a  sentença 

recorrida deve ser reformada para rescindir o contrato firmado com a Apelada, 

mas,  diferentemente  do  posicionamento  adotado  pelo  Juiz  “a  quo”,  afastar, 

também, a multa contratual por rescisão antecipada.

Nesse  sentido,  importante  reafirmar  que  a  relação  existente 

entre as partes é típica relação de consumo, figurando a Ré como prestadora 

do serviço de telefonia e a Demandante como consumidora final dos serviços.

Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, não há 

como pretender que a parte Autora prove a existência da contratação da multa. 

Incide  na  hipótese  a  previsão  do  inciso  VIII,  do  art.  6º,  do  Código  do 

Consumidor, ou seja, a inversão do ônus da prova.

Com efeito, é possível à Autora, que não deseja mais continuar 

com a prestação dos serviços de telefonia da Ré, por fim ao contrato, arcando 

com eventual penalidade prevista para o caso de interrupção antes do prazo de 
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carência. 

Ocorre que, no caso em apreço, inexiste no negócio jurídico 

firmado  entre  as  litigantes  cláusula  expressa  de  fidelidade  contratual  por 

determinado período. 

Por meio da análise da Proposta Comercial e do Formulário de 

Pedido da Empresa de Telefonia acostados com a inicial  (fls.  15/22),  não é 

possível identificar cláusula expressa de multa pelo cancelamento antecipado 

da avença, tampouco, disposição acerca do prazo contratual.

Não bastasse isso, a Demandada sequer trouxe ao feito a via 

do contrato com todas as cláusulas, limitando-se a argumentar, no corpo da 

peça de contestação, estar a multa prevista contratualmente, violando o dever 

de informação ao consumidor,  o que não autoriza,  assim, a  sua respectiva 

aplicação na rescisão contratual buscada pela Autora. 

Sobre  o  tema,  vale  transcrever  os  seguintes  precedentes 

jurisprudenciais:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  E 
INDENIZATÓRIA.  TELEFONIA  MÓVEL.  PLANO 
EMPRESARIAL.  CANCELAMENTO  DO  SERVIÇO. 
INEXIGIBILIDADE  DA  MULTA  POR  FIDELIZAÇÃO. 
COBRANÇA INDEVIDA POR APARELHOS QUE FORAM 
DEVOLVIDOS.  CADASTRO  EM  ÓRGÃOS  DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DEVER  DE  INDENIZAR 
PROCLAMADO.  Comprovado  que  a  parte  autora 
solicitou  o  cancelamento  das  linhas  um  dia  após  a 
contratação, e providenciou na devolução dos celulares 
logo  após  seu  recebimento,  mostra-se  irregular  a 
cobrança pelos aparelhos. Caso, ademais, em que não 
há estipulação de período de carência, tanto menos de 
eventual incidência de multa por rescisão antecipada do 
contrato,  razão  pela  qual  revela-se  ilícita  a  cobrança 
também  dessa  rubrica.  Cadastro  indevido.  Defeito  na 
prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Art. 14 
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  DANO  MORAL 
PURO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. 
O dano decorrente da falha procedimental do prestador 
de  serviço,  ao  registrar,  injustamente,  o  nome  do 
consumidor  em  órgão  protetivo  do  crédito,  ainda  que 
pessoa jurídica, é presumido, dispensado, assim, a prova 
de prejuízo. QUANTUM DEBEATUR. O valor a ser fixado 
a título de indenização por danos morais deve atender ao 
binômio" reparação/punição ", à situação econômica dos 
litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se 
um  valor  que  seja  ao  mesmo  tempo  reparatório  e 
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punitivo,  não  sendo  irrisório  e  nem  se  traduzindo  em 
enriquecimento  indevido.  Reduzido  o  montante  fixado 
pela sentença, para adequá-lo às peculiaridades do caso. 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 
Cível  Nº  70041082876,  Décima  Oitava  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 
Julgado em 28/04/2011)  (grifei)

E:

DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO. 
INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO.  RESCISÃO  DE 
CONTRATO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA POR 
QUEBRA DE CLÁUSULA. INEXIGIBILIDADE NO CASO 
CONCRETO.  A  cláusula  de  fidelidade  assim  como  a 
multa a ela atrelada mostram-se válidas ao lograr êxito na 
passagem por  um duplo  exame:  informação  prévia  ao 
consumidor  e  concessão  de  benefício  proporcional  à 
fidelidade  pactuada.  Caso  em  que  a  cláusula  se 
apresenta inválida. Outrossim, nos termos do § 9º do art. 
40  da  Resolução  n.  477/07,  o  prazo  máximo  de 
permanência do consumidor nos planos oferecidos pelas 
operadoras  de  telefonia  móvel  é  de  12  meses,  sendo 
considerado não escrito o prazo que exceda a tal período. 
DESPROVERAM  O  APELO.  (Apelação  Cível  Nº 
70041971490, Décima Sexta Câmara Cível,  Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 
em 28/04/2011). 

Portanto,  inexistindo  qualquer  documento  evidenciando  a 

previsão  contratual  de  período  de  fidelidade  e  de  incidência  da  multa  por 

rescisão  antecipada,  resta  suficientemente  demonstrado  que  foi  indevida  a 

cobrança de valores a tal título. 

Isso  posto,  PROVEJO a  Apelação  Cível  interposta  para 

declarar a resolução do vínculo jurídico do Contrato de Prestação de Serviços 

celebrado entre as partes (fls. 15/22), sem a incidência de multa por rescisão.

Inverto o ônus da sucumbência, mantendo a verba honorária 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais), fixada na Sentença, pois estipulada pelo Juiz 

de acordo com os parâmetros do artigo 20 do CPC .

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
Relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Exmo.  Senhor  Desembargador  Leandro  dos 
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Santos), os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Ricardo Porto 
e Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 28 de agosto de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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