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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0027794-62.2013.815.2001.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Claro S/A.
ADVOGADOS:  Cícero  Pereira  de  Lacerda  Neto  (OAB/SP  15.401)  e  Lincoln  Araújo  Diniz
(OAB/PB 22.469).
APELADA: Líder Comércio de Alimentos Ltda.
ADVOGADO: Bruno Maia Bastos (OAB/PB 8.430).

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
RENOVAÇÃO  DE  PLANO  DE  TELEFONIA  MÓVEL  E  AQUISIÇÃO  DE
APARELHOS CELULARES POR PESSOA JURÍDICA. MÁ PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS.  PEDIDO  DE  CANCELAMENTO  DO  CONTRATO.  FATURA
RELATIVA  AO  ÚLTIMO  MÊS  DA  VIGÊNCIA  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.
COBRANÇA  DE  MULTA  POR  QUEBRA  CONTRATUAL  CONSIDERADA
INDEVIDA.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO
POR  ESSE  DÉBITO.  COBRANÇA  DE  UMA  SEGUNDA  SANÇÃO
CONTRATUAL E DE PARCELAS PENDENTES RELATIVAS À COMPRA DE
APARELHOS  CELULARES  CELULARES.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
APELAÇÃO.  CITAÇÃO  REGULAR  DA  RÉ.  CONTESTAÇÃO  NÃO
APRESENTADA.  REVELIA.  COBRANÇA  REITERADA  DE  MULTA
CONTRATUAL ESTORNADA. ILEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO  MORAIS  IN  RE  IPSA. QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO  EM
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA MULTA POR QUEBRA
CONTRATUAL.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  DA  ALEGADA  MÁ
PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.  NÃO  CABIMENTO.
PARCELAS VINCENDAS DOS CELULARES ADQUIRIDOS. ABATIMENTO
DAS MENSALIDADES ADIMPLIDAS. PROVIMENTO PARCIAL.

1. É indevida a cobrança reiterada de multa contratual já considerada indevida e
devidamente reembolsada pelo prestador de serviço.

2. "O STJ já firmou entendimento que nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa,  isto  é,  prescinde  de  prova,  ainda  que  a  prejudicada  seja  pessoa  jurídica."
(AgInt no AgRg no AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

3. Para a quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da
razoabilidade,  proporcionalidade  e  equidade,  bem  como  o  grau  de  culpa  dos
envolvidos, a extensão do dano, e a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim
de evitar que reincida na sua conduta ofensiva.

4. Se o Réu não contestar a ação, incide a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
afirmados pelo Autor na Petição Inicial.

5.  "Estando comprovada a  má prestação dos serviços por parte  da ré,  mostra-se
abusiva a cobrança de multa por quebra contratual no período de fidelidade, pois o
cancelamento não foi imotivado." (Apelação Cível Nº 70059525808, Décima Sexta



Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em
27/08/2015).

6. Cancelado o contrato de compra e venda de aparelho celular, é cabível a cobrança
antecipada  das  parcelas  vincendas  e,  consequentemente,  o  abatimento  das
mensalidades adimplidas pelo adquirente. 

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO N.º  0027794-62.2013.815.2001,  em que figuram como Apelante  a
Claro S/A e como Apelada Líder Comércio de Alimentos Ltda.

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 Claro S/A interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 8ª
Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 77/84, nos autos da Ação Declaratória de
Inexistência  de  Débito  c/c  Obrigação de  Fazer  e  Indenização por  Danos Morais
ajuizada em seu desfavor pela  Líder Comércio de Alimentos Ltda.,  que julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar que o valor a ser cobrado na fatura
do serviço de telefonia móvel com vencimento no mês de junho de 2013 seja de R$
3.626,39 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), diante do
reconhecimento  da ilegalidade  das  cobranças  referentes  às  multas  por  quebra  de
contrato, nos valores de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e R$ 3.750,00 (três
mil,  setecentos  e  cinquenta  reais)  e  do  pagamento  parcial  do  débito  referente  à
aquisição  de  aparelhos  celulares,  bem  como  para  condená-la  a  cancelar  a
negativação do nome da Autora, a pagar indenização por danos morais no valor de
R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  acrescida  de  correção  monetária,  a  partir  da
publicação, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e a adimplir as
custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação.

Em suas Razões, f. 85/101, alegou que das vinte e cinco linhas telefônicas
contratadas  pela  Apelada  apenas  dezoito  tinham pacote  de  internet  e  que  o  seu
representante  legal  possui  a  ferramenta  de  gestor  on  line,  podendo  bloquear  a
utilização de dados pelos usuários.

Asseverou que a cobrança de multa por quebra contratual de R$ 3.600,00
(três mil e seiscentos reais) foi  estornada,  sendo é cabível a exigência da sanção
pecuniária com a mesma denominação, na importância de R$ 3.750,00 (três mil,
setecentos  e  cinquenta  reais),  após  o  momento  em que  a  Recorrida  solicitou  o
cancelamento do contrato de prestação de serviço.

Aduziu  que  o  parcelamento  em  vinte  prestações  de  quatro  aparelhos
celulares foi antecipado quando do cancelamento do negócio jurídico, acrescentando
que  agiu  no  exercício  regular  de  direito  quando  inscreveu  o  nome  da  empresa
recorrida em cadastro de restrição ao crédito.

Requereu, ao final, o provimento da Apelação para que o pedido seja julgado
improcedente ou,  em caso de manutenção da condenação por danos morais,  seja
reduzido o quantum indenizatório.



Intimada,  a  Apelada apresentou Contrarrazões,  f.  111/113,  pugnando pela
manutenção  do  Decisum,  ao  argumento  de  que restou  demonstrada  a  cobrança
indevida e a má prestação dos serviços de telefonia móvel.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação. 

A Autora/Apelada ajuizou a presente Ação alegando que, no mês de junho de
2012, renovou o seu plano de telefonia já existente e adquiriu vinte e cinco novas
linhas com plano mensal de voz e de dados ilimitados.

Asseverou que o sinal deficitário oferecido pela Ré/Apelante e as cobranças
indevidas de R$ 1.000,00 (mil reais), pela utilização de Internet já abrangida pelo
pacote de dados, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), a título de multa por quebra contratual, posteriormente estornados,
geraram  diversas  reclamações  administrativas  e,  por  fim,  a  solicitação  o
cancelamento  do  contrato,  ocasionando  a  geração  de  uma  última  fatura,  com
vencimento em junho de 2013, no valor de R$13.331,14 (treze mil, trezentos e trinta
e um reais e catorze centavos), englobando: 1) a multa contratual de R$ 3.600,00
(três  mil  e  seiscentos  reais)  que  já  havia  sido  restituída;  2)  uma segunda multa
contratual  de  R$ 3.750,00 (três  mil  setecentos  e  cinquenta  reais);  3)  as  parcelas
vincendas relativas à compra de quatro aparelhos celulares, no valor de R$ 4.444,35
(quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos); 4) e as
tarifas pelos serviços de telefonia utilizados no período, no valor de  R$ 1.536,79
(mil, quinhentos e trinta e seis e setenta e nove), já depositadas em Juízo às f. 71.

A  Promovida,  embora  citada,  f.  62/62v,  não  apresentou  Contestação,
conforme certificado às f. 63, incidindo em revelia.

A multa contratual no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) foi
cobrada inicialmente na fatura de dezembro de 2012, f. 40/40v, e estornada na fatura
de  abril  de  2013,  f.  45,  de  modo  que  a  sua  reiterada  cobrança,  f.  55,  aliada  à
inscrição do nome da Recorrida em cadastro de restrição ao crédito, f. 56/58, causam
danos morais in re ipsa, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica1.

1 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA
EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DEU
PROVIMENTO  AO  AGRAVO  REGIMENTAL  A  FIM  DE  RECONSIDERAR  A  DECISÃO
MONOCRÁTICA  ANTERIORMENTE  PROFERIDA  PARA,  DE  PLANO,  NEGAR
PROVIMENTO  AO  RECLAMO  POR  FUNDAMENTAÇÃO  DIVERSA.  INSURGÊNCIA
RECURSAL DA RÉ. 1. Para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a afirmação
contida  no  decisum atacado no  sentido de  que  houve a  inscrição  indevida,  o  que  demandaria  o
revolvimento  das  provas  juntadas  aos  autos  e  forçosamente  ensejaria  em rediscussão  de  matéria
fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1
O STJ já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que
a  prejudicada  seja  pessoa  jurídica"  (REsp  1059663/MS,  Rel.  Min.  NANCY  ANDRIGHI,  DJe
17/12/2008). Precedentes. 2. A indenização por danos morais, fixada em quantum em conformidade
com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante
o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.1 Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação
no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida
em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no



O quantum da indenização por danos morais, por sua vez, deve ser fixado
considerando o bem jurídico violado, a situação pessoal da parte autora, o potencial
econômico  do  lesante,  atendendo,  ainda,  aos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, a fim de não resultar enriquecimento sem causa.

Mesmo ciente da cobrança irregular da sanção, a Apelante negativou o nome
da Recorrida,  de modo que o valor  de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  fixado no
Decisum,  mostra-se  adequado  para  quantificar  a  indenização  por  danos  morais,
atendendo ao seu viés preventivo/pedagógico e aos parâmetros deste Colegiado.

Com  relação  à  segunda  multa  por  quebra  contratual,  na  importância  de
R$  3.750,00  (três  mil  setecentos  e  cinquenta  reais),  a  Recorrente  aduz  que  sua
aplicação decorreu do fato de a Apelada haver solicitado o cancelamento do contrato
durante o prazo de vigência da avença, todavia, aplicando a presunção de veracidade
dos fatos narrados na Petição Inicial prevista no art. 319, do CPC/732, então vigente,
verifica-se que o pleito rescisório decorreu da má prestação do serviço de telefonia e
da reiterada cobrança indevida de débitos, pelo que não é cabível a exigência de
qualquer sanção pecuniária3.

A Apelante ainda alega a licitude da cobrança de R$ 4.444,35 (quatro mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) na fatura do mês de

AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe 01/08/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN  RE  IPSA.  REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.  1.
Consoante  a  jurisprudência  desta  Corte,  "nos  casos  de  protesto  indevido  de  título  ou  inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova,  ainda  que  a  prejudicada  seja  pessoa  jurídica"  (REsp  n.  1.059.663/MS,  Relatora  Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.
7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização
por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido
óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)

2 Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

3 APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  EXIGIR  PAGAMENTO  DE  MULTA  POR  RESCISÃO
CONTRATUAL  ANTES  DE  EXPIRADO  O  PRAZO  DE  FIDELIZAÇÃO.  QUEBRA
CONTRATUAL PROVOCADA  PELA  MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA  DE
TELEFONIA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  FALTA  DE  PROPORCIONALIDADE  NA
FIXAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO.  (TJBA  -  APL
00316296720068050001  BA -  Órgão  Julgador  Quarta  Câmara  Cível  –  Publicação  22/01/2014 –
Julgamento 21 de Janeiro de 2014 – Relator Cynthia Maria Pina Resende)

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.  AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  MULTA  FIDELIDADE
DESCABIMENTO. Multa de fidelização. Inexigibilidade. Estando comprovada a má prestação dos
serviços por parte da ré, mostra-se abusiva a cobrança de multa por quebra contratual no período de
fidelidade, pois o cancelamento não foi imotivado. Portabilidade. Impossibilitada a portabilidade das
linhas  telefônicas  após  a  rescisão  contratual.  Sucumbência  redimensionada.  DERAM  PARCIAL
PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70059525808,  Décima  Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 27/08/2015).



junho de 2013, relativa às parcelas vincendas decorrentes da aquisição de quatro
aparelhos celulares.

In casu, a compra dos celulares ocorreu em junho de 2012, tendo a primeira
parcela sido cobrada no mês subsequente e, considerando que o término da avença se
deu  em  08  de  junho  de  2013,  foram  adimplidas  onze  parcelas,  totalizando  R$
2.873,20 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos), de modo que
restaram pendentes  R$  2.350,80  (dois  mil,  trezentos  e  cinquenta  reais  e  oitenta
centavos).

O valor remanescente da fatura de junho de 2013, portanto, corresponde à
soma  das  parcelas  vincendas  dos  celulares  (R$  2.350,80)  com  os  serviços  de
telefonia utilizados, de R$ 1.536,79 (mil, quinhentos e trinta e seis e setenta e nove),
totalizando R$ 3.887,59 (três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e
nove centavos) e não os R$ 3.626,39 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta
e nove centavos) declarados na Sentença.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  apenas
para declarar que a parcela com vencimento no mês de junho de 2013 seja de
R$ 3.887,59 (três mil,  oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove
centavos), mantida a Sentença em seus demais termos. 

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


