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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível n.º 0002823-03.2012.815.0011

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Claro BSE S/A.. – Adv.: Lincoln Araújo Diniz e Outro. OAB/PB
nº. 22.469.

Apelado: Irmãos Martins Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda.. – Adv.:
Alamir Venâncio de Carvalho e Outro. OAB/PB nº. 18.738.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C
CANCELAMENTO  DE  REGISTRO  DE
RESTRIÇÃO.  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA
CELULAR. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE RÉ. COBRANÇAS DE FATURAS APÓS A
SOLICITAÇÃO  DE  CANCELAMENTO.
APLICAÇÃO DO CDC. INCLUSÃO DO NOME DO
CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO.  CONDUTA  ILÍCITA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  MANUTENÇÃO.  JUROS
MORATÓRIOS.  RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. TERMO INICIAL FIXADO COMO
SENDO  A  DATA  DA  CITAÇÃO.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  A relação havida entre as partes submete-
se  às  normas  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, haja visa que a relação existente
entre  o  consumidor  e  a  operadora  de
telefonia é de natureza consumerista.

-  Devidamente comprovada a solicitação de
rescisão  do  contrato  pelo  consumidor,
configuram-se ilegítimas as faturas cobradas
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pela  empresa  de  telefonia,  devendo
responder pela reparação dos danos causados
.
- “Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros de mora têm por termo inicial a data
da citação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela  Claro BSE S/A.

hostilizando sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de

Campina Grande, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos

Morais  c/c  Cancelamento  de  Registro  de  Restrição  com  Pedido  de

Antecipação  de  Tutela,  ajuizada  por  Irmãos  Martins  Comércio  de

Hortifrutigranjeiros Ltda., contra o ora apelante.

Em seu pedido inicial, a autora relatou, em síntese, que

na data  de  07  de  julho  de 2011,  solicitou  o  cancelamento  das  linhas

telefônicas contratadas junto à empresa apelante, referentes ao contrato

nº. 821752349, em razão de não mais possuir interesse em sua utilização.

Alegou que, apesar disso, a apelante continuou a emitir

e enviar  novas faturas e cobranças indevidas,  sem que estivesse mais

fazendo uso dos serviços de telefonia prestados.

Informou que procedeu a solicitação de restituição dos

valores pagos indevidamente, referentes às faturas com vencimentos em

25/08/2011 e 26/09/2011, nos valores, respectivamente, de R$ 1.887,26
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(um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) e R$

3.695,41 (três mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e um

centavos), além das faturas dos meses de setembro e outubro de 2011,

não tendo a apelante tomado nenhuma providência em relação ao pedido.

Asseverou que ao tentar realizar compras no comércio,

foi informada que estava com o seu nome inscrito nos órgãos de restrição

ao crédito.

Pleiteou,  por  fim,  a  condenação  da  apelante  ao

pagamento de indenização por danos morais.

Na sentença (fls. 104/109), a Magistrada a quo julgou

procedente  o  pedido,  condenando  a  empresa  apelante  a  indenizar  a

apelada,  a  título  de  reparação  por  danos  morais,  na  quantia  de  R$

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar

desta data, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados

a partir da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais

e  honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o

valor da condenação.

Insatisfeita, em suas razões recursais (fls. 112/127), a

empresa  apelante  defendeu a  legalidade  da  cobrança,  alegando que  o

protocolo apresentado nos autos pelo autor não seria o pedido definitivo

de cancelamento.

Alegou que ainda tentou, sem êxito, entrar em contato

com  apelada,  porquanto  não  houve  a  conclusão  do  processo  de

cancelamento.
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Asseverou  que  ainda  que  “as  faturas  posteriores  ao

pedido  de  cancelamento  demonstram  inequivocamente  o  intuito  do

apelado em continuar com o contrato uma vez que continuou a usufruir

dos serviços.”

Argumentou que apenar  exerceu  regularmente  o  seu

direito, não havendo que se fazer em indenização por dano moral. 

Requereu,  caso  sejam  ultrapassados  os  argumentos

acima, a modificação da data inicial da incidência dos juros moratórios,

para que seja a data da publicação da sentença.

Ao final,  pugnou pelo provimento do apelo,  para que

seja reformada a sentença em sua totalidade.

Contrarrazões ofertadas pela apelada (fls. 128/130). 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.

137/138v),  opinando,  pelo  regular  processamento  do  recurso,  sem

apresentar  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  que

recomende sua intervenção.

É o relatório.

V  O  T  O

Inicialmente, destaco que o novo Código de Processo

Civil adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, ao prever que a

norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável  imediatamente  aos

processos  em  curso,  respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as

situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos
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termos do art. 14, do CPC/2015.

Nesse  caso,  os  recursos  interpostos  sob  a  égide  do

Código de Processo Civil de 2015, submetem-se às suas regras. 

Ao  compulsar  os  autos,  verificado  a  presença  dos

pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade,  conheço  do  presente

recurso. 

O cerne da questão consiste na sentença de primeiro

grau que julgou procedente o pedido, condenando a empresa apelante a

indenizar a apelada, a título de reparação por danos morais, na quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cumpre destacar que a relação havida entre as partes

submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, haja visa que

a relação existente entre o consumidor e a operadora de telefonia é de

natureza consumerista. É o previsto nos artigos 2º e 3º, §2º, do CDC: 

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica  que  adquire  ou  utiliza  produto  ou
serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade  de  pessoas,  ainda  que
indetermináveis,  que  haja  intervindo  nas
relações de consumo.

Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou
jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou
estrangeira,  bem  como  os  entes
despersonalizados,  que  desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,
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exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.

(…)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista. ”

Por  essas  razões,  impõe-se  a  inteira  aplicação  nas

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que possibilita um

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores

enquanto tais.

No  caso  em disceptação,  restou  incontroverso  que  a

apelada, na data de 07 de julho de 2011, solicitou o cancelamento das

linhas  telefônicas  contratadas  junto  à  empresa  apelante,  referentes  ao

contrato nº. 821752349, em razão de não mais possuir interesse em sua

utilização.

Narrou  a  apelada  que  tal  pleito  não  fora  atendido,

mesmo insistindo por diversas vezes, como se depreende dos diversos

números de protocolos citados nos autos.

Neste caso, aplicam-se as regras estabelecidas pelo art.

6º,  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  segundo  as  quais  é

necessária a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo,

inclusive  com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  considerando  a

hipossuficiência  do  mesmo  de  apresentar  comprovação  acerca  da

solicitação  do  cancelamento  das  linhas  telefônicas  contratadas  junto  à

empresa apelante.

                                                                                     



Processo n.º 0002823-03.2012.815.0011

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,

inclusive com a inversão do ônus da prova, a

seu favor, no processo civil, quando, a critério

do juiz, for verossímil a alegação ou quando

for  ele  hipossuficiente,  segundo  as  regras

ordinárias de experiências;

Assim,  com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  os  fatos

veiculados pelo consumidor passam a desfrutar de uma presunção relativa

de veracidade. 

No  caso  em  comento,  verifica-se  a  exigência  de

pagamento  de  faturas  posteriormente  ao  cancelamento  do  contrato

formulado entre as partes.

Noutro  norte,  a  empresa de telefonia  não colacionou

aos  autos  documentos  comprobatórios  da  exigibilidade  dos  débitos,

limitando-se  a  juntar  mera  impressão  de  tela  sistêmica,  produzidas

unilateralmente  e  sem  presunção  de  veracidade  das  informações  nele

lançadas, sem a devida comprovação da exigibilidade do débito. 

Por sua vez, a autora, ora apelada, trouxe aos autos o

demonstrativo das faturas telefônicas, assim como os e-mails  enviados

solicitando a devolução dos valores cobrados,  após  o  cancelamento do

contrato pactuado entre as partes.
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Assim,  devidamente  comprovada  a  solicitação  de

rescisão do contrato pelo consumidor, configuram-se ilegítimas as faturas

cobradas pela empresa de telefonia, não merecendo prosperar a alegação

de que não houve a conclusão do processo de cancelamento do plano. 

À propósito, confira-se os seguintes arestos: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DECLARATÓRIA
CUMULADA  COM  INDENIZATÓRIA.
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  CELULAR.
COBRANÇAS  INDEVIDAMENTE
APRESENTADAS  APÓS  CANCELAMENTO
DO  CONTRATO.  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. DANO MORAL. 1. As alegações
autorais  de  cancelamento  do  contrato  em
maio/2015 são demonstradas por documento
no bojo dos autos pelo que não se sustenta a
tese  defensiva  de  que  o  contrato  ainda  se
mantinha  vigente.  Vê-se,  inclusive,  que  o
autor  já  havia  contratado  outra  empresa
prestadora  de  serviços  de  telefonia  como
demonstram  as  faturas  contemporâneas
àquelas ora impugnadas. 2. Não se mostram
hábeis  a  demonstrar  as  alegações  da  ré  a
juntada  de  meras  impressões  de  telas
sistêmicas eis que se tratam de documentos
de produção unilateral e sem a presunção de
veracidade das informações nele lançadas. 3.
Sendo evidente a falha da empresa impondo o
dever da reparação dos danos advindo de sua
conduta. Rescindido o contrato, não há que se
falar no envio de faturas ao cliente, impondo-
se a  declaração de inexistência  de qualquer
débito  posteriormente  ao  cancelamento  ora
demonstrado  assim  como  a  repetição  dos
valores  indevidamente  cobradas  e
efetivamente pagos pelo cliente. 4. Diante da
irregularidade do débito cobrado, igualmente
irregular o lançamento de restrição de crédito
dele advinda, daí advindo o dano moral visto
o entendimento já consolidado na súmula 89
deste  Tribunal.  Vê-se  que  o  valor  arbitrado
pelo sentenciante de R$ 8.000,00 se mostra
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até mesmo aquém do que vem sendo aplicado
por esta câmara em casos análogos, devendo
ser  mantido  à  míngua  de  recurso  que
buscasse  sua  majoração.  5.  Recurso
desprovido.  (Apelação  nº  0232641-
30.2015.8.19.0001,  27ª  Câmara  Cível  -
Consumidor  do  TJRJ,  Rel.  Marcos  Alcino  de
Azevedo  Torres.  j.  24.08.2016,  Publ.
01.09.2016).

APELAÇÃO CÍVEL  -  AÇÃO DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO E  INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  –  CANCELAMENTO  DE  LINHA
TELEFÔNICA - ENVIO DE FATURAS MESES
APÓS  A  SOLICITAÇÃO  -  INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
DANO  MORAL  CONFIGURADO  -  VALOR
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO  EM  DOBRO  -
POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a
solicitação  de  cancelamento  da  linha
telefônica contratada e que o pedido não foi
atendido  pela  operadora  de  telefonia,  que
insistiu  em  emitir  e  enviar  faturas  ao
consumidor, deve ser declarada a inexistência
do  débito  e,  se  esta  cobrança  originou
inscrição restritiva de crédito, deve ser fixada
indenização pelo dano moral  causado. 2. "O
STJ já firmou entendimento de que é razoável
a  condenação  a  até  50  (cinquenta)  salários
mínimos  por  indenização  decorrente  de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito"  (STJ  -  3ª  Turma  -  AgRg  no  REsp
1202806/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI
- j.  01.12.2011, DJe 09.12.2011). (Apelação
nº  0033475-89.2010.8.11.0041,  1ª  Câmara
Cível  do  TJMT,  Rel.  João  Ferreira  Filho.  j.
16.06.2015, DJe 22.06.2015).

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. RESCISÃO DE CONTRATO DE
TELEFONIA COMPROVADO. EMPRESA QUE
CONTINUOU ENVIANDO FATURAS MESMO
APÓS O ENCERRAMENTO. NEGATIVAÇÃO
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INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO
A  HONRA  OBJETIVA.  DANOS  MORAIS
DEVIDOS. Revela o conjunto probatório dos
autos  que  a  parte  autora  teve  seu  nome
negativado pela ré em decorrência de débitos
relativos  a  contrato  de  linha  telefônica
cancelado.  A  autora  anexou  aos  autos
documentos  comprovando  pedido  de
cancelamento do contrato bem como entrega
dos aparelhos em 18.12.2008. Diversamente
do  alegado  pela  ré,  que  insiste  no
desconhecimento do pedido de cancelamento,
há fatura acostada nos autos com cobrança de
multa pela rescisão contratual no valor de R$
103,08.  Nesse contexto  verifica-se que a ré
não se desincumbiu de provar a existência de
fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do
direito da autora, ônus seu, ex vi art. 333, II,
do CPC. Dessa forma, forçoso concluir que o
lançamento  do  nome  da  parte  autora  nos
cadastros  restritivos  de  crédito  ocorreu  de
forma indevida.  O dano moral  decorre in re
ipsa,  isto  é,  da  própria  gravidade  do  ato
lesivo.  Ressalte-se  que  o  STJ  pacificou
entendimento segundo o qual pessoa jurídica
pode sofre dano moral. É inegável que uma
notícia  difamatória  como  a  negativação
indevida  em  cadastro  restritivo  de  crédito
pode  abalar  o  bom  nome,  o  conceito  e  a
reputação de uma pessoa jurídica no mundo
comercial. No entanto, verifica-se que o valor
da  reparação  originalmente  fixado  em  R$
10.000,00  (dez  mil  reais)  é  excessivo,
impondo-se  sua  redução  para  R$  5.000,00
(cinco mil reais), que se mostra adequado e
suficiente  para  reparar  o  dano
extrapatrimonial  sofrido  pelo  autor.
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO.
(Apelação  nº  0035547-22.2009.8.19.0054,
26ª Câmara Cível - Consumidor do TJRJ, Rel.
Denise  Nicoll  Simoes.  j.  27.08.2015,  Publ.
31.08.2015).

Por outro lado, por meio do documento juntado à fl.

16v, a apelada demonstrou que a responsável pela inclusão indevida de
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seu nome no órgão restritivo de crédito se deu a pedido da empresa de

telefonia  apelante. 

Deste modo, a conduta ilícita causadora do dano moral

sofrido pela apelada restou devidamente comprovada nos autos, devendo

ser, sem sombra de dúvidas, atribuída à apelante.

A responsabilidade do agente causador do dano moral

opera-se  por  força  do  simples  fato  da  violação.  Verificado  o  evento

danoso, surge a necessidade da reparação, independentemente da prova

do prejuízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse

sentido:

RECURSO  ESPECIAL.  CONSUMIDOR.
SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  SUJEITO ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ.  ATAQUE  A  DIREITO  DA
PERSONALIDADE.  CONFIGURAÇÃO  DO
DANO  MORAL.  IRRELEVÂNCIA  QUANTO
AO  ESTADO  DA  PESSOA.  DIREITO  À
DIGNIDADE.  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1.
A  instituição  bancária  é  responsável  pela
segurança  das  operações  realizadas  pelos
seus clientes, de forma que, havendo falha na
prestação  do  serviço  que  ofenda  direito  da
personalidade daqueles, tais como o respeito
e a honra, estará configurado o dano moral,
nascendo o  dever  de indenizar.  Precedentes
do STJ. 2. A atual Constituição Federal deu ao
homem  lugar  de  destaque  entre  suas
previsões. Realçou seus direitos e fez deles o
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fio  condutor  de  todos  os ramos jurídicos.  A
dignidade  humana  pode  ser  considerada,
assim,  um  direito  constitucional  subjetivo,
essência de todos os direitos personalíssimos
e  o  ataque  àquele  direito  é  o  que  se
convencionou  chamar  dano  moral.  3.
Portanto,  dano moral  é todo prejuízo  que o
sujeito de direito vem a sofrer por meio de
violação  a  bem  jurídico  específico.  É  toda
ofensa aos valores da pessoa humana, capaz
de atingir os componentes da personalidade e
do prestígio social.  4.  O dano moral  não se
revela na dor, no padecimento, que são, na
verdade, sua consequência, seu resultado. O
dano é fato que antecede os sentimentos de
aflição e angústia experimentados pela vítima,
não  estando  necessariamente  vinculado  a
alguma  reação  psíquica  da  vítima.  5.  Em
situações nas quais a vítima não é passível de
detrimento anímico, como ocorre com doentes
mentais,  a  configuração  do  dano  moral  é
absoluta e perfeitamente possível,  tendo em
vista que, como ser humano, aquelas pessoas
são igualmente detentoras de um conjunto de
bens integrantes da personalidade. 6. Recurso
especial  provido.(STJ  –  REsp:  1245550  MG
2011/0039145-4,  Relator:  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:
17/03/2015,  T4 -  QUARTA TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 16/04/2015).

Este também é o entendimento desta Corte. Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  -  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  -
IMPROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  –
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RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14  DO  CDC  –
NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  CULPA
EXCLUSIVA  DO  CONSUMIDOR  -  DANO
MORAL  CONFIGURADO  -  PROVIMENTO
DO  RECURSO. O  fornecedor  de  serviços
responde,  independentemente  da  existência
de culpa, pela reparação dos danos causados
aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à
prestação dos serviços. VISTOS, RELATADOS
E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00493205620118152001,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j.
em 28-04-2015) 

Com relação ao termo inicial  dos juros moratórios,  é

cediço que nas indenizações recorrentes de responsabilidade contratual,

como “in casu”, incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência

pacífica  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, e  não  a  partir  da  data  da

publicação da sentença, como alegado pela apelante.

Nesse sentido: 

AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
REVISIONAL  DE  CONTRATO BANCÁRIO.
CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO
EM CONTA CORRENTE E CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
535  DO  CPC/1973.  OMISSÃO.
INEXISTENTE.  2.  RESTITUIÇÃO  DO
PRAZO  PARA  RECORRER.  DECISÃO
INATACADA.  PRECLUSÃO  TEMPORAL.
SÚMULAS  283  E  284  DO  STF.  3.
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HARMONIA  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
SÚMULA 83/STJ.  4.  CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS  RECONHECIDA  COM  BASE  EM
PROVA  PERICIAL  E  DOCUMENTAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
INVIABILIDADE.  5.  DISTRIBUIÇÃO  DO
ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  ADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
6.  AGRAVO  INTERNO  PARCIALMENTE
CONHECIDO  E,  NESSA  EXTENÇÃO,
DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 535
do CPC/1973, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os  argumentos  invocados  pelas  partes,
quando  tenha  encontrado  motivação
satisfatória  para  dirimir  o  litígio.  2.  É
inadmissível o recurso especial que deixa de
rebater os fundamentos do acórdão estadual,
notadamente  em  relação  ao  argumento  de
que  houve  decisão  interlocutória  não
impugnada  acerca  da  devolução  do  prazo
recursal.  Incidência,  por  analogia,  das
Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Tratando-se
de responsabilidade contratual, os juros
de mora têm por termo inicial a data da
citação. A  harmonia  do  acórdão  recorrido
com  o  entendimento  desta  Corte  Superior
atrai a incidência do enunciado n. 83/STJ, a
impedir o conhecimento do recurso especial.
4. A alteração das conclusões adotadas pela
Corte  de  origem  demandaria,
necessariamente,  novo  exame  do  acervo
fático-probatório  constante  dos  autos  e  a
análise  das  cláusulas  contratuais  pactuadas
entre  as  partes,  providências  vedadas  em
recurso  especial,  conforme o  óbice  previsto
nos  enunciados  sumulares  n.  5  e  7  deste

                                                                                     



Processo n.º 0002823-03.2012.815.0011

Tribunal  Superior.  5.  No  que  tange  à
distribuição  do  ônus  da  prova,  o  presente
recurso  traz  fundamentação  que  afirma  a
desnecessidade  de  reexame  de  fatos  e
provas,  situação  que  não  condiz  com  a
decisão  agravada,  que,  após  dar  parcial
provimento ao recurso da parte ex adversa,
afirmou estar  adequada à remuneração dos
procuradores.  Desse modo,  não se conhece
do agravo quanto ao ponto (art. 1.021, § 1º,
do  CPC/2015).  6.  Agravo  interno  conhecido
em  parte  e,  nessa  extensão,  desprovido.
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1432548/PR,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  22/08/2017,
DJe 04/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  DANO  MORAL.  VALOR
INDENIZATÓRIO.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  7  DO  STJ.  JUROS  DE  MORA.
TERMO  INICIAL.  SÚMULA  54  DO  STJ.
APLICAÇÃO. PRECEDENTE. 1. O Tribunal a
quo,  soberano  na  análise  do  material
cognitivo produzido nos autos, concluiu pela
razoabilidade do valor indenizatório fixado na
sentença.  Nesse  contexto,  a  inversão  do
julgado  exigiria,  inequivocamente,  incursão
na seara fático-probatória dos autos, o que é
inviável na via eleita, consoante o enunciado
sumular  n.  7/STJ.  2. O Superior  Tribunal
de  Justiça,  por  meio  de  sua  Corte
Especial,  no  julgamento  dos  EDcl  nos
EREsp  903.258/RS,  Relator  para  o
acórdão  Ministro  João  Otávio  de
Noronha,  firmou  entendimento  de  que,
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"tratando-se  de  reparação  de  dano
moral, os juros de mora incidem desde o
evento  danoso,  em  casos  de
responsabilidade  extracontratual
(Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da
parte  ré,  no  caso  de  responsabilidade
contratual". 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1373984/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Diante do exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,

mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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