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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0002915-82.2013.815.2003.
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Claro S/A.
ADVOGADOS: Cícero Pereira de Lacerda Neto (OAB/PB 15.401), Lincoln Araújo Diniz (OAB/PB
22.469) e Reginaldo Florindo de Sousa Júnior (OAB/PB 24.364).
EMBARGADO: Cláudio Felix de Lima ME.
ADVOGADA: Elayne Cristina Machado de Araújo (OAB/PB 17.520).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO.  REDUÇÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  SOBRE  A  MINORAÇÃO  DA
VERBA  HONORÁRIA.  OMISSÃO  CONFIGURADA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR NOMINAL. DESVINCULAÇÃO AO
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VERBA  HONORÁRIA  ARBITRADA  DE
MANEIRA  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.  MANUTENÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.

1. Havendo omissão no acórdão em deixar de analisar questão relevante arguida no
Apelo, sana-se o vício por meio dos Embargos de Declaração.

2.  A  redução  da  indenização  não  torna  obrigatória  a  redução  do  montante  dos
honorários advocatícios, notadamente quando estes são fixados em valor nominal.

3.  Devem ser  mantidos  os  honorários  advocatícios  arbitrados  de acordo com as
peculiaridades do caso e com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  N.º  0002915-
82.2013.815.2003,  em  que  figuram  como  Embargante  a  Claro  S/A e  como
Embargado Cláudio Felix de Lima ME.

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 dos Aclaratórios, acolhendo-os
parcialmente.

VOTO.

A Claro  S/A opôs  Embargos  de  Declaração contra  o  Acórdão  de  f.
174/175v, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Cláudio Felix de Lima ME,  deu provimento parcial ao Apelo por ela interposto
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a Sentença em seus demais
termos.

Em  suas  Razões,  f.  177/179,  alegou  que  o  Acórdão  foi  omisso  ao  não



considerar  que  a  redução  do  quantum  indenizatório  também  deveria  ensejar  a
redução dos  honorários  advocatícios,  arbitrados  pelo  Juízo  em R$ 1.000,00 (mil
reais).

Requereu, ao final, o acolhimento dos Embargos com a atribuição de efeitos
modificativos.

Intimado, o Embargado não apresentou Contrarrazões, conforme certificado
às f. 184.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O  Acórdão  impugnado  entendeu  que  a Embargante  não  informou  a
amplitude  do  pacote  de  Internet  oferecido  ao  Recorrido,  o  que  ensejou  a
inexigibilidade  da  cobrança  de  valores  excedentes  pela  utilização  do  referido
serviço, acrescentando que  a negativação do nome do Embargado em decorrência
desse débito configurou dano moral in re ipsa, cujo quantum deveria ser reduzido de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto:

O Autor, ora Apelado, alegou na Exordial que firmou com a Ré/Apelante  plano de
telefonia móvel por meio do qual restou convencionada a aquisição de cinco linhas
telefônicas com os respectivos aparelhos e o oferecimento de Internet ilimitada para
cada uma delas por valor mensal fixo.

A fatura  com vencimento  no  mês  de  agosto/2012,  f.  19,  que  reuniu  a  cobrança
relativa a todas as linhas telefônicas contratadas, indicou um débito de R$ 1.203,58
(mil duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$ 16,69 (dezesseis
reais  e  sessenta e  nove centavos)  relativo ao valor  fixo da Internet,  e  R$ 732,49
(setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) de valores excedentes
referentes ao mesmo serviço.

É fato incontroverso que o Apelado contestou, por telefone, o montante da fatura,
gerando  os  protocolos  de  atendimento  de  nº  2012267305561,  2012278318240,
20123278429549  e  2012278425273  e  que,  em  resposta  à  referida  impugnação
administrativa, a Operadora comunicou ao Promovente que a Internet ilimitada foi
disponibilizada a apenas uma das linhas adquiridas, pelo que os valores excedentes
cobrados correspondem à utilização do serviço pelas demais.

O Anexo I do contrato celebrado entre as partes, f. 51/52, ao se referir ao pacote de
Internet contratado, limita-se a indicar,  no campo destinado à quantidade, o valor
numérico “1”, sem deixar claro se todas as linhas ou apenas uma delas usufruiriam
deste único pacote de dados.

A fatura sob discussão, por sua vez, confirma que o plano de telefonia oferece um
Pacote de internet ilimitada, f. 19v, no entanto, mais uma vez, não explicita quais as
linhas beneficiadas com o serviço.

O art. 6º, III,  do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, dentre os direitos
básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio
da boa-fé objetiva, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de
consumo, mas todo o ordenamento jurídico.

In casu, caberia à fornecedora de serviços de telefonia noticiar, de maneira clara e



precisa, a amplitude do serviço de Internet, porém, não há provas de que cumpriu o
seu  dever  de  informação,  o  que  enseja  a  inexigibilidade  os  valores  excedentes
cobrados, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça pátrios.

Não  comprovada  a  legitimidade  da  cobrança  excessiva  do  serviço  de  Internet,  a
negativação do nome do Apelado em decorrência desse débito, aliada à ausência de
inscrições restritivas anteriores, f. 18, configura dano moral in re ipsa, e, por isso,
prescinde de prova da extensão da lesão.

Materializado o ilícito extrapatrimonial, passa-se a analisar se a quantia arbitrada pelo
Juízo atendeu aos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

O quantum indenizatório 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.

Conquanto conste na fatura de f. 19 a exigência de valores ilegítimos pelo uso do
serviço de Internet, as demais tarifas nela especificadas são lícitas, motivo pelo qual a
negativação  do  nome  do  Apelado  será  considerada  irregular  somente  enquanto
perdurar a cobrança indevida.

Diante desse cenário, conclui-se que a condenação da Apelante em danos morais no
valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  mostra-se  excessiva,  sendo  impositiva  a
redução desse quantum para R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para compensar o
dano  suportado  e  desempenhar  as  funções  preventiva  e  pedagógica,  além  de  se
adequar aos parâmetros deste Colegiado.

O Acórdão, embora tenha reduzido o valor da indenização por danos morais,
não  chegou  a  examinar  se  esse  fato  ocasionaria  a  minoração  dos  honorários
advocatícios,  configurando,  portanto,  a  omissão  alegada  pela  Recorrente,  a  ser
examinada nestes Aclaratórios.

O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a redução da
indenização  não  torna  obrigatória  a  redução  do  montante  dos  honorários
advocatícios, que constitui verba autônoma, notadamente quando eles são fixados
em valor nominal, por equidade1.

1 APELAÇÃO CÍVEL - Contrato de Consumo - Telefonia - Prestação de Serviços - Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c cancelamento de apontamento em órgãos informativos de crédito e
indenização  por  danos  morais  -  Sentença  de  procedência  -  Pretensão  à  inversão  do  julgado  -
Impossibilidade - Pedido de migração de linha telefônica móvel para outra operadora com opção de
portabilidade - Obstáculos e demora na operação da migração e portabilidade das linhas – Cobrança
indevida de dívida e negativação do nome da autora no cadastro restritivo de crédito – Fatura emitida
indevidamente e sem lastro após a migração para outra operadora - Caracterização do dano moral -
Incidência da Súmula nº 227 do STJ - Pretensão à redução do valor da indenização do dano moral -
Possibilidade - Indenização que deve considerar o grau de culpa da ré fornecedora de serviços, além
de ser compatível com o abalo experimentado pelo consumidor - Fixação do quantum indenizatório
em R$ 10.000,00, que se mostra mais adequado - Aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, atendidos os critérios norteadores previstos no art. 944 do CC - Pretensão à redução da
verba honorária de sucumbência - Não cabimento - Valor dos honorários arbitrados que se mostra
suficiente e remunera condignamente o patrono da parte vencedora, conforme permissível no art. 20,
§ 4º, do CPC - Sentença modificada em parte, apenas para reduzir a indenização a título de danos
morais para o importe de R$ 10.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - APL
00375673520138260576  SP  -  Órgão  Julgador  27ª  Câmara  de  Direito  Privado  –  Publicação
29/07/2015 – Julgamento 28 de Julho de 2015 – Relator Sergio Alfieri)

Processo  civil.  Apelação.  Bagagem.  Extravio  provisório.  Dano  moral  configurado.  Redução  da
indenização. Honorários. Apreciação equitativa. Recurso adesivo. Desprovimento. Provada a falha na
prestação de serviço consistente no extravio de bagagem de passageiro, é devida indenização por



In casu, a verba honorária, arbitrada pelo Juízo em R$ 1.000,00 (mil reais),
se adéqua às peculiaridades do caso e ao trabalho desenvolvido pelo causídico do
Embargado, atendendo ao que prescreve o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC2, razão pela
qual ela deve ser mantida independente da redução do quantum indenizatório. 

Posto isso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos
meramente integrativos, sanando a omissão alegada.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 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
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

dano moral decorrente da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
O arbitramento da indenização decorrente do dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso,
moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão,
repercussão  dos  danos  e  à  capacidade  econômica  das  partes.  Nas  causas  de  pequeno  valor,  os
honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do julgador, considerando o disposto no art.
20, § 4º (art. 85 , § 8º , do novo CPC ). (Apelação, Processo nº 0004219-16.2013.822.0001, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia, Data de julgamento: 16/06/2016)

2 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…].
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,  do proveito econômico obtido ou,  não  sendo possível  mensurá-lo,  sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
[…].
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.


