
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000575-67.2014.815.0731. 
Origem : 4ª Vara da Comarca de Cabedelo.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Apelante : Claro S/A.
Advogado : Lucas Damasceno N. Cesarino (OAB/PB nº 18.056) e Caius 

  Marcellus Lacerda (OAB/PB nº 5.207).
Apelado : Granfer Importadora e Distribuidora de Ferragens LTDA.
Advogado : Inaldo de Souza Morais Filho (OAB/PB nº 11.583).

APELAÇÃO.  CONTRATO  DE  TELEFONIA.
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA MENSAL
JÁ  ADIMPLIDA.  MULTA  POR  QUEBRA  DE
FIDELIDADE  CONTRATUAL  QUANDO  DA
RENOVAÇÃO  DO  PLANO  EMPRESARIAL.
PESSOA  JURÍDICA  CONSUMIDORA  QUE
POSSUÍA PLENA CIÊNCIA DA FIDELIZAÇÃO.
RECEBIMENTO  DE  BENEFÍCIOS
CONTRATUAIS E APARELHO CELULAR DE
CONSIDERÁVEL  VALOR.  VALIDADE  DA
MULTA.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  FUNDADA,  EM
PARTE,  EM  COBRANÇA  INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  EMPRESARIAL.
DANOS  MORAIS.  ARBITRAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO  EM  VALOR  RAZOÁVEL.
JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL.
RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.
OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA.  CITAÇÃO INICIAL.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

- O art. 40 da Resolução nº 477 da ANATEL prevê a
possibilidade  de  estipulação  de  tempo  mínimo  de
permanência em plano contratual, em decorrência da
oferta de benefícios aos usuários, ressalvando que a
multa por quebra de pacto deve ser justa e razoável,
além  de  proporcional  ao  tempo  restante  para  o
término do lapso mínimo de permanência.
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- Em se verificando a quebra de contrato consciente
pela empresa consumidora, que se utilizava de plano
empresarial  envolvendo  diversas  linhas  telefônicas
bem  como  recebendo  aparelho  celular  de  valor
considerável, é legítima a multa por descumprimento
de  fidelização,  quando  não  abusiva  nem
desproporcional,  considerando  a  dimensão
empresarial do plano da demandante.

-  Restando  configurada  a  restrição  do  nome
empresarial por cobrança indevida de fatura paga pelo
consumidor,  observa-se  presente  danos  de  ordem
moral, ainda que trate de pessoa jurídica, devendo a
indenização corresponder à razoabilidade advinda das
circunstâncias do caso concreto.

- “Consoante jurisprudência desta Corte, nos casos
de responsabilidade contratual, o termo inicial dos
juros de mora é a data da citação, no percentual de
1% após  a vigência do Código Civil  de  2002.  De
igual  forma,  em  se  tratando  de  indenização  por
danos morais decorrentes de obrigação contratual,
os juros de mora são devidos a partir da citação”.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  1106098/RS,  Rel.  Ministro
Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Turma,  DJe
26/10/2017)

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível  interposta pela  Claro S/A contra
sentença  (fls.  601/607)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Comarca  de
Cabedelo  que,  nos  autos  da  “Ação  de  Obrigação  de  Fazer”  ajuizada  pela
Granfer  Importadora  e  Distribuidora  de  Ferragens  LTDA,  julgou
procedentes os pedidos iniciais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/10),  a  sociedade  demandante
relatou  que,  no  dia  04/02/2010,  firmou  um  contrato  com  a  empresa  de
telefonia promovida, recebendo 03 (três) aparelhos celulares. Aduziu que, na
oportunidade, além de não lhe ter sido entregue a cópia contratual, ainda foi
submetida a assinar um “contrato em branco”, sendo informada pelo vendedor
que, posteriormente, receberia uma via devidamente preenchida.

Asseverou  que,  em  14/06/2011  e  no  ano  de  2012,  houve  a
renovação contratual, por meio da qual recebeu outros aparelhos.  Destacou
que, em outubro de 2012, resolveu não mais permanecer vinculada a Claro
S/A, optando pela portabilidade e migrando para a empresa “Oi”, uma vez que
já  havia  cumprido  o  prazo  máximo  estabelecido  pela  ANATEL  para
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permanência quanto à fidelização, que é de 12 (doze) meses.

Enfatizou que, entretanto, a promovida passou a lhe cobrar R$
6.050,00  (seis  mil  e  cinquenta  reais)  apenas  a  título  de  quebra  contratual,
cobrando, ainda, valores relativos ao não pagamento de conta no montante de
R$ 331,19 (trezentos e trinta  e  um reais e  dezenove centavos),  relativo ao
período entre 18/10/2012 e 17/11/2012, em que a portabilidade já havia sido
concluída. 

Frisou que,  por ocasião dos  débitos  indevidamente cobrados,
seu nome foi inscrito no SERASA, em 25/12/2012. Aduziu ter  realizado o
pagamento referente à fatura mensal exigida, deixando de pagar o montante
relativo à quebra contratual. Ao final, pleiteou a condenação da promovida à
repetição do indébito cobrado e à indenização por danos morais.

Contestação  apresentada  (fls.  444/458),  alegando  que  a
renovação  do plano anual,  por  meio  da  qual  o  consumidor  recebeu novos
aparelhos e outras vantagens, faz com que se renove o prazo de carência de 12
(doze)  meses.  Concluiu pela regularidade da multa  contratual, havendo tão
somente  um  exercício  regular  de  direito  no  procedimento  adotado  pela
promovida. Destacou inexistir dano moral.

Réplica impugnatória (fls. 496/504), enfatizando não ter havido
impugnação quanto à cobrança do débito de R$ 331,19 (trezentos e trinta e um
reais  e  dezenove centavos),  ressaltando ser  indevida  a  exigência  relativa  à
quebra de contrato.

Após  instrução  processual,  no  âmbito  da  qual  a  promovida
juntou contrato padrão do plano aderido pela sociedade autora (fls. 537/543),
documento  devidamente  impugnado  sob  o  argumento  de  não  ter  sido
apresentado ao consumidor no momento da contratação (fls. 544/549), bem
como tendo sido indeferidas algumas espécies de prova requeridas pela autora
(fls. 551) – decisão contra a qual foi interposto agravo retido não ratificado em
sede recursal –, e, por fim, apresentadas as razões finais (fls. 585/586; 598),
sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Isto  posto,  com base  também julgo  procedente  o
pedido para condenar a CLARO S/A na obrigação de
se abster de cobrar do autor a multa de que trata a
inicial, bem como a conta de que tratam as fls. 56, 60
e 560, sob pena de multa diária de R$ 300,00, no
limite  de  100  dias,  e,  ainda,  a  reparar  os  danos
morais causados ao autor, no valor de R$ 3.311,90,
através  da  competente  indenização,  acrescida  de
juros e correção monetária; sendo juros a partir da
primeira cobrança indevida, e a correção monetária
dos danos morais a partir da data desta decisão, e,
ainda, a repetir o indébito de R$ 331,19, em dobro,
com juros e correção, a partir do pagamento de fl.
56.
Outrossim, condeno a parte promovida nas custas e
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honorários  que  arbitro  em  15%  do  valor  da
condenação”.

Inconformada,  a  promovida interpôs Apelação (fls.  609/620),
alegando  haver  prova  da  previsão  de  multa  contratual,  bem  como  sendo
inconteste  que houve o cancelamento da prestação de  serviço a  pedido da
apelada, antes do prazo mínimo de permanência. Impugna, ainda, o termo a
quo  dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, devendo
incidir  a  partir  da  sentença.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e
reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
ou para  reduzir  o  valor  da  condenação  e  alterar  o  termo inicial  dos  juros
moratórios.

Contrarrazões apresentadas (fls. 624/638), no âmbito da qual,
além de pleitear o desprovimento do apelo, requereu a aplicação de multa por
litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
642/643).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, preenchidos
os  pressupostos  de  admissibilidade  do  apelo,  deste  conheço,  passando  à
análise de seus argumentos.

Como bem destacado pela magistrada de primeiro grau, o que
se discute na presente demanda consiste na ausência de previsão, no ato de
renovação contratual, acerca da fidelização de todas as linhas telefônicas da
empresa,  por  mais  12  meses,  em decorrência  de  lhe  ter  sido  entregue um
aparelho telefônico e um sim card.  A propósito,  confira-se o raciocínio do
juízo sentenciante:

“Não se nega que a exigência de assinatura seria
minimizada, já que há possibilidade de contratação
pelo  call  center,  mas  não  se  pode  olvidar  da
exigência  de  explicitação  da  informação  sobre  a
permanência  do  usuário  no  plano,  pelo  prazo  de
carência.
É certo, também, não se nega que o autor contratou
o plano, recebeu os aparelhos sendo que em 2012, e
como ele próprio disse, ‘resolveu continuar fazendo
uso das devidas promoções’ e recebeu outros itens
em setembro de 2012, porém, também resolveu, por
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sua conta e risco, fazer a portabilidade em outubro
de 2012.
Nega-se,  porém,  a  existência  de  esclarecimento  a
respeito do valor da multa, uma vez que embora a
petição de fls. 532 e ss. faça alusão a tal clareza, não
se  encontra  no  contrato  padrão  de  fls.  539/543
qualquer cláusula que se refira a portabilidade para
outra empresa ou cláusula de permanência.
O  resumo  de  fl.  538  da  conta  de  devolução  do
benefício  recebido,  proporcionalmente,  mas  o
contrato  não  especifica  o  benefício  e  nem  a
proporção  consequente.  Registre-se  que  de  acordo
com a inicial, não contestada nesse ponto, o autor
recebeu apenas um aparelho celular e um SIM Card.
Qual  a  proporção  para  atingir  a  cifra  de  R$
6.050,00?
Faltou  não  apenas  clareza,  faltou  a  própria
contratação  a  respeito  da  rescisão  intempestiva  e,
por isso, embora prevista a possibilidade de multa na
Resolução 477, a empresa não se desincumbiu de seu
mister de estipular a mesma, para poder cobrá-la.
Indevida,  portanto,  a  multa  cobrada,  em razão do
que resta claro o dever da promovida de se abster de
efetuar a sua cobrança” (fls. 604).

Além da quantia relativa à multa por fidelização, ainda foram
contestados valores cobrados referentes a período em que já tinha efetivado a
portabilidade, sendo indevida a cobrança de R$ 331,19 (trezentos e trinta e um
reais e dezenove centavos).

Pois bem, no que se refere à cobrança de valores relativos ao
período em que já havia sido concretizada a portabilidade, não há o que se
reformar, posto que não houve impugnação específica nas razões apelatórias
quanto  à  tal  exigência,  restringindo-se  a  operadora  de  telefonia  a  alegar  a
regularidade  da  aplicação  da  multa  por  quebra  de  fidelização.  Assim,
permanece íntegro o fato jurídico cobrança indevida de R$ 331,19 (trezentos e
trinta e um reais e dezenove centavos) e suas consequências, a exemplo da
inscrição do nome empresarial em cadastro restritivo ao crédito.

De antemão, verifica-se que, a despeito da conclusão do juízo a
quo, observa-se a plena ciência da sociedade promovente quanto à existência
de um prazo de fidelização, inclusive pelas circunstâncias de benefícios que
lhe foram dados.

Como bem destacado na sentença, o art.  40 da Resolução nº
477 da ANATEL prevê a possibilidade de estipulação de tempo mínimo de
permanência em plano contratual, em decorrência da oferta de benefícios aos
usuários,  ressalvando  que  a  multa  por  quebra  de  pacto  deve  ser  justa  e
razoável,  além de  proporcional  ao tempo restante  para  o término do lapso
mínimo de permanência.
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No caso vertente, conforme se observa da inicial,  a empresa
demandante já tinha ciência dessa fidelização, posto que firmado o primeiro
contrato em 04/02/2010, renovado em 14/06/2011 e, mais uma vez, em 2012.
Nesta última renovação, inclusive, asseverou na petição inicial que “resolveu
continuar fazendo uso das devidas promoções estipuladas pela CLARO” (fls.
03), tendo recebido um aparelho celular, cujo valor de mercado era, à época,
R$ 2.208,00  (dois  mil,  duzentos  e  oito  reais)  (fls.  30),  além de  continuar
desfrutando de benefícios de plano empresarial que englobava diversas linhas
telefônicas.

Para afastar a multa que lhe foi imposta, procurou construir seu
argumento em cima da alegação de que já havia cumprido ao período de 12
meses de fidelidade, tendo em vista que era cliente da promovida desde 2010.

A  despeito  da  expressa  renovação,  bem  como  da  própria
afirmação  de  que  se  valia,  com  esse  ato,  das  promoções  concedidas  pela
operadora de telefonia, decidiu (consoante bem pontuado na sentença,  “por
sua conta e risco”),  fazer a portabilidade para outra operadora. Houve, pois,
quebra de contrato consciente pela demandante, fazendo incidir a multa por
descumprimento  de  fidelização  que  não  se  revelou  abusiva  nem
desproporcional,  considerando  a  dimensão  empresarial  do  plano  da
demandante,  que  englobava  diversas  linhas  telefônicas,  além  da  entrega
gratuita de aparelho celular de valor considerável. 

Acerca  da  validade  de  cláusulas  de  fidelização,  confira-se  a
jurisprudência:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C
INDENIZATÓRIA. Contratação de plano de TV por
assinatura com cláusula de fidelização. Previsão de
cobrança de multa rescisória pelo distrato, antes do
término  do  prazo  contratual.  Alegação  de
abusividade.  Sentença  de  improcedência.
Inconformismo  da  parte  autora  que  não  merece
acolhida.  Cláusulas  claras  e  contrato  livremente
assinado pelas partes, livres e capazes. Validade da
cláusula.  Manutenção  do  equilíbrio  contratual.
Inexistência de conduta ilícita.  Falha na prestação
do serviço que não restou configurada. Manutenção
da sentença. Negado provimento ao recurso”. (TJRJ;
APL  0032138-23.2016.8.19.0206;  Rio  de  Janeiro;
Vigésima  Terceira  Câmara  Cível  Consumidor;  Rel.
Des.  Marcos  André  Chut;  DORJ  11/12/2017;  Pág.
546)

O valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), cobrado a
título  de  multa  contratual  não  deve  ser  anulado,  merecendo,  neste  ponto,
reforma a sentença.

Ocorre, porém, como já ressaltado, que a cobrança incorreta de
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fatura (devidamente paga pelo consumidor) em período no qual já havia sido
feita  a  portabilidade  restou  incontroversa,  ensejando,  juntamente  com  a
exigência  da  multa  acima  mantida,  a  inclusão  do  nome  empresarial  em
cadastro restritivo ao crédito (fls. 67). Tal circunstância conduz à existência de
danos morais, sendo o valor de R$ 3.311,90 (três mil, trezentos e onze reais e
noventa  centavos)  condizente  com  a  razoabilidade  decorrente  das
circunstâncias dos autos.

Em  situação  semelhante,  reconhecendo  danos  morais  em
situação  de  negativação  decorrente  de  cobrança  indevida,  confira-se  os
julgados:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
CONTRATO  CELEBRADO  COM  A  SERASA.
CONSULTAS  NÃO  RECONHECIDAS  PELO
CONTRATANTE.  FATO  NEGATIVO.  ÔNUS  DA
PROVA.  PARTE  RÉ.  ART.  333,  II,  DO  CPC/73.
COBRANÇA  INDEVIDA.  NEGATIVAÇÃO
IINDEVIDA.  PESSOA JURÍDICA.  DANO  MORAL
PRESUMIDO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não reconhecendo
a parte autora as consultas constantes do relatório
que  lhe  foi  apresentado,  compete  à  parte  ré,  nos
termos do art.  333, II,  do CPC/73, comprovar que
tais  lançamentos  foram  corretos.  Não  se
desincumbindo a parte ré desse ônus, de rigor que
sejam reconhecidos inexistentes os valores cobrados
a  esse  título.  A  existência  inequívoca  de  restrição
creditícia em nome da pessoa jurídica por dívida não
comprovada  gera  direito  à  indenização  por  danos
morais,  sendo  desnecessária  a  comprovação  dos
prejuízos  suportados,  pois  são  óbvios  os  efeitos
nocivos  da  negativação  perante  o  meio  social  e
financeiro. A indenização por dano moral deve ser
arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador,
sempre  com  moderação,  observando-se  as
peculiaridades do caso concreto e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que
o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter
punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos,
sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da
vítima”. 
(TJMG;  APCV  1.0596.12.003796-2/002;  Rel.  Des.
José de Carvalho Barbosa; Julg. 30/11/2017; DJEMG
13/12/2017).

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE
COBRANÇA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO.  CONTRATO  DE
TELEFONIA.  RELAÇÃO  JURÍDICA  NÃO
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RECONHECIDA  PELO  CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO
RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. PESSOA
JURÍDICA.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.  DANO
MORAL IN  RE  IPSA.  PRECEDENTES.  FIXAÇÃO
DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER  PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - A operadora
de telefonia, na condição de fornecedora de serviços,
responde  objetivamente  pelos  danos  causados  aos
consumidores,  em  virtude  da  deficiência  na
prestação dos serviços por ela ofertados, nos termos
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. - Na
hipótese  de  inscrição  indevida  em  cadastro  de
inadimplentes, ainda que se trate de pessoa jurídica,
o dano moral é presumido e sua indenização deve ser
fixada  segundo  o  critério  da  razoabilidade  e
considerando as condições financeiras do agente e
da  vítima,  a  fim  de  não  se  tornar  fonte  de
enriquecimento ou ser inexpressiva a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe, pelo que, tendo
sido observados tais critérios quando da fixação do
quantum indenizatório,  a  manutenção do montante
estipulado na sentença é medida que se impõe”.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00030401220138150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 15-08-2017) 

No que se refere ao termo inicial  dos juros de mora,  em se
tratando  de  responsabilidade  civil  de  natureza  contratual  relacionada  à
obrigação  de  natureza  ilíquida,  deve  corresponder  à  data  da  citação,  por
aplicação do  art.  405  do Código Civil,  não  sendo  o  caso  de  aplicação  da
Súmula  nº  54  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  porquanto  destinada  à
responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça igualmente vem
afirmando: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  1.  DANO  MORAL.
COMPROVAÇÃO.  REEXAME  DO  ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.
PAGAMENTO  DO  DÉBITO.  CREDOR.
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OBRIGAÇÃO  DE  EXCLUSÃO  DO  REGISTRO
DESABONADOR.  2.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA
N.  7  DO  STJ.  3.  RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. 4.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão, quanto à
configuração do dano moral, exige reapreciação do
acervo  fático-probatório  da  demanda,  o  que  faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a revisão do quantum indenizatório estipulado
pelo  Tribunal  de  origem  só  é  admitida  quando
irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em
questão,  no  qual  o  valor  arbitrado  respeitou  os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Outrossim, a análise da questão esbarraria, também,
no enunciado sumular n. 7 do STJ. 3.
Consoante jurisprudência desta Corte, nos casos de
responsabilidade  contratual,  o  termo  inicial  dos
juros de mora é a data da citação, no percentual de
1% após  a  vigência  do  Código Civil  de  2002.  De
igual  forma,  em  se  tratando  de  indenização  por
danos morais decorrentes de obrigação contratual,
os  juros  de mora são devidos  a partir  da citação.
Precedentes.
4. Agravo interno improvido”.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  1106098/RS,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).
(grifo nosso).

Logo, em se verificando que o juízo a quo fixou juros de mora
a partir da primeira cobrança indevida,  há de ser reformada em parte, para
fixar como data de início da incidência dos juros moratórios a citação inicial.

Ressalte-se, por fim, que não há que se falar em litigância de
má-fé por quaisquer das partes, tendo havido um debate de acordo com as
regras  procedimentais  e  em  sintonia  com  os  princípios  constitucionais  do
processo civil, existindo mero exercício do direito de ação pelo demandante e
do direito de recurso pela promovida.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO APELATÓRIO,  para afastar a declaração de nulidade do
débito relativo à multa por quebra de fidelidade contratual,  reconhecendo-a
legítima,  bem  como  para  alterar  o  termo  inicial  dos  juros  moratórios  da
indenização por danos morais, passando a incidir a partir da citação inicial.
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Em  decorrência  da  modificação  do  julgado,  considerando  a
reciprocidade na sucumbência, condeno ambas as partes, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento), já incluídos os recursais,
sobre o valor da condenação, com fundamento nos arts. 85, §§ 2º e 11, e 86,
ambos do Código de Processo Civil de 2015.

É COMO VOTO.

  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da  Segunda Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  27  de
fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado Relator
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