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

ACÓRDÃO

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

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.  Hão  de  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração  que,  a  pretexto  de  sanar
inexistentes  irregularidades,  instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria
coerente e suficientemente decidida pelo Decisum embargado.

2. Embora seja cabível a oposição de embargos de declaração com propósito de
prequestionamento, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento
dessa espécie recursal.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  N.º  0027794-
62.2013.815.2001,  em  que  figuram  como  Embargante  a  Claro  S/A e  como
Embargada a 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 dos Aclaratórios, rejeitando-os.

VOTO.

A  Claro  S/A opôs  Embargos  de  Declaração contra  o  Acórdão  de
f.  121/123,  que,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Líder Comércio
de Alimentos Ltda., deu provimento parcial à Apelação por ela interposta, apenas
para declarar que a fatura de telefonia do mês de junho de 2013 seja cobrada no
valor de R$ 3.887,59 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove
centavos),  mantendo  a  Sentença  no  tocante  à  condenação  para  cancelar  da
negativação do nome do Embargado e para pagar indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas Razões, f. 125/130, alegou que o Acórdão foi omisso por não se
pronunciar sobre os arts. 188, 422 e 944, do Código Civil, que, respectivamente, se
referem ao exercício regular de direito como excludente de ilicitude, à necessidade
de  obediência  ao  princípio  da  boa-fé  objetiva  e  ao  respeito  ao  princípio  da
proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.

Requerendo, ao final,  o acolhimento dos Aclaratórios com a atribuição de



efeitos prequestionatórios.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  o  caso  de  forma  expressa  e  coerente,
concluindo:  a  ilegalidade  da  cobrança  reiterada  de  multa  contratual  no  valor  de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); a caracterização da indenização por danos
morais  in re ipsa pela negativação do nome da Embargada em razão da cobrança
indevida da referida sanção; a razoabilidade da fixação do quantum indenizatório em
R$  5.000,00  (cinco  mil  reais);  e  a  cobrança  indevida  de  uma  segunda  multa
contratual, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), em razão
do pedido de cancelamento do vínculo contratual ter decorrido da má prestação de
serviços da Embargante.

O Decisum também destacou que a última fatura gerada, com vencimento no
mês de junho de 2013,  deve ser  composta pela  soma das  parcelas  vincendas  de
aparelhos  celulares  por ela  adquiridos  (R$ 2.350,80)  e  do preço dos serviços  de
telefonia utilizados (R$ 1.536,79), totalizando R$ 3.887,59 (três mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto:

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
jurídica.

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/73, 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
pecuniária.

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
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.

O Acórdão, embora não tenha mencionado expressamente os dispositivos em
que se funda a alegação de omissão, analisa claramente o que eles regulam, sendo a
intenção  do  Recorrente  rediscutir  o  mérito  expressamente  decidido,  providência
vedada nesta estreita via recursal1.

No que diz respeito ao prequestionamento, embora seja cabível a oposição de
embargos de declaração com tal propósito, é necessária a configuração de alguma
das hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, o que não ocorreu na hipótese
vertente2.
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO.  ERRO  MÉDICO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  CONFIGURADA.
CARACTERIZADA  A  CONDUTA  CULPOSA  DO  PROFISSIONAL  QUE  REALIZOU  O
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  SEM  A  CAUTELA  NECESSÁRIA.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo
sanar eventual  existência  de obscuridade,  contradição,  omissão  ou erro  material  (CPC/2015,  art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. "A opinião
que os  procuradores  das  partes  têm acerca do modo como a  causa deve  ser  decidida merece o
respeito do Tribunal, e constitui auxílio inestimável à prestação jurisdicional. Proferido, no entanto, o
acórdão, prevalece a autoridade do julgado, que não pode ser contrastada, pura e simplesmente, com
as  convicções  de  quem representa  a  parte  que  sucumbiu" (EDcl  nos EREsp 1.077.658/SP,  Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2013, DJe de 06/02/2014). 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1330845/RS, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

2 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
PRECLUSÃO.  OMISSÃO.  NÃO  EXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  SOBRESTAMENTO  DE
PROCESSOS.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PREQUESTIONAMENTO  DE
DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.  INADEQUAÇÃO  DO  INSTRUMENTO.  […].  4.  Os
Embargos  de  Declaração,  na  ausência  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  acórdão
embargado,  não  constituem  instrumento  adequado  ao  prequestionamento,  mesmo  com  vistas  à
interposição  de  Recurso  Extraordinário  (EDcl  no  RMS  39.871/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/02/2016). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no MS 20.153/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em



Posto isso, considerando que os Embargos de Declaração foram opostos
com o intuito de rediscutir a matéria, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de maio 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 Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

11/04/2018, DJe 18/04/2018)


