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Advogado : Pedro Henrique Chianca Wanderley – OAB/PE nº 23.139
Apelada       : UNIMED Norte/ Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades 
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APELAÇÃO. AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR
DANOS  MATERIAIS,  MORAIS  E  LUCROS
CESSANTES.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
FORMULADO  PELA  PARTE  AUTORA.
PROCEDÊNCIA  DO  PLEITO  CONTIDO  NA
RECONVENÇÃO.  INCONFORMISMO  DO
PROMOVENTE.  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE
SISTEMAS  COMPUTACIONAIS  –  INFOMED.
DESCUMPRIMENTO DO PACTO POR PARTE DA
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. AUSÊNCIA
DE PROVA.  DESCUMPRIMENTO DO ART.  373,  I,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.
INEXISTÊNCIA.  RECONVENÇÃO.  RESCISÃO
CONTRATUAL.  OBSERVÂNCIA  DA  CLÁUSULA
PENAL.  NECESSIDADE.  COBRANÇA  DAS
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PARCELAS  INADIMPLIDAS.  POSSIBILIDADE.
PAGAMENTO  DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Para  que  se  reconheça  o  descumprimento
contratual,  mostra-se  necessária  a  comprovação  de
que  houve  desrespeito  as  suas  cláusulas,
circunstância  que  deve  ser  comprovada  pelo
promovente, de acordo com o art. 373, I, do Código
de  Processo  Civil,  tendo  em  vista  que  o  ônus  da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito. 

-  Não  existindo  demonstração  de  que  a  parte
promovida  descumpriu  o  pacto  firmado  entre  os
litigantes, não há como acolher o pleito concernente
a indenização por dano material e moral.

- Demonstrado que a prestadora de serviço não deu
causa a rescisão prematura do contrato, o pagamento
da  multa  estabelecida  na  cláusula  contratual  e  o
adimplemento  das  mensalidades  não  pagas  é
medida  que  se  impõe,  devendo,  ser  mantida  a
decisão  que  julgou  procedente  o  pedido
reconvencional.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.
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Trata-se  de APELAÇÃO,  fls.  552/569,  desafiando
sentença, fls. 542/544V, prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca
da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e
Lucros Cessantes proposta por  Fundação Compesa de Previdência e Assistência -
COMPREV em face da  UNIMED Norte/Nordeste – Confederação das Sociedades
Cooperativas de Trabalho Médico, assim decidiu:

ANTE O EXPOSTO, com base nos argumentos acima
elencados, julgo:
a)  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO  formulado  pela
autora, analisando o mérito do feito, nos moldes do
art. 487, I, do CPC.
b)  PROCEDENTE  o  pedido  formulado  pela
ré/reconvinte, para condenar a autora/reconvinda ao
pagamento  R$  18.934,41  (dezoito  mil  novecentos  e
trinta  e  quatro  reais  e  quarenta  e  um  centavos),
referente  à  multa  pela  não  observância  do  aviso
prévio e aos valores das faturas vencidas e não pagas
pela parte. Os valores devem ser acrescidos de juros
de  mora  de  1%  ao  mês  a  partir  da  citação  e
corrigidos  monetariamente  pelo  INPC  a  partir  do
inadimplemento.

Em  suas  razões,  a  Fundação  Compesa  de
Previdência e Assistência – COMPREV, após um breve resumo da lide, pugna pela
reforma do decisum, aduzindo, em síntese, que logo após a celebração do contrato de
locação de sistema de informática denominado INFOMED GESTÃO DE PLANOS
DE  SAÚDE,  verificou-se  que  o  produto  oferecido  pela  ora  apelada  não  estava
compatível  com o  descrito  nas  cláusulas  contratuais  nem  com a  necessidade  da
empresa  contratante.  Alega,  outrossim,  que  houve  atraso  no  cronograma  de
implantação  do  aplicativo,  tendo  sido  inclusive  tal  fato  reconhecido  pelo
representante daquela, conforme ata da reunião acostada à fl. 230. Acrescenta que o
fato  de  ter  concordado  com  os  sucessivos  pedidos  de  prorrogação  de  prazos
apresentados pela parte contrária não pode ser causa de impedimento para posterior
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rescisão do contrato. Assegura, por fim, que o aplicativo inviabilizou por completo o
desenvolvimento  das  atividades  prestadas,  razão  pela  qual  requereu  a  rescisão
prematura do contrato e, em consequência, a devolução dos valores adimplidos pelo
produto não disponibilizado na forma prometida, além de indenização pelos danos
morais  suportados.  Quanto  ao  pedido  reconvencional,  afirma  que  em  razão  da
natureza  de  ação  de  cobrança,  competia  “à  Apelada  fazer  prova  do  seu  direito
creditório e não apenas acostar aos autos documentos de cobrança emitidos de forma
de unilateral, sem a imprescindível comprovação da realização dos serviços e das
eventuais  despesas  que  deveria  ser  ressarcidas”,  fl.  565.  No  mais,  confirma  a
inexistência  do  dever  de  pagamento  da  cláusula  penal,  diante  da  legalidade  da
rescisão contratual unilateral.  

 
Contrarrazões  ofertadas  pela  Unimed

Norte/Nordeste  –  Federação  Interfederativa  das  Sociedades  Cooperativas  de
Trabalho Médico,  fls.  576/585, requerendo a manutenção do  decisum em todos os
seus termos.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, fls. 602/603, absteve-se de opinar acerca do mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Fundação Compesa de Previdência e Assistência -
COMPREV ingressou  com  a  presente  demanda,  em  face  da  UNIMED
Norte/Nordeste  –  Federação  das  Sociedades  Coopertivas  de  Trabalho  Médico,
narrando ter firmado contrato de locação com a promovida, incluindo implantação,
manutenção  e  suporte  remoto  de  sistema  de  informática  denominado  Infomed
Gestão de Planos de Saúde, em 01 de setembro de 2009. 
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Alegou, outrossim, que de acordo com o cronograma
apresentado pela prestadora de serviço, em 06 de agosto de 2010, o sistema estava
implantado e apto para ser utilizado pela contratante.

Todavia, diante da incompatibilidade entre o sistema
oferecido  e  o  descrito  no  contrato,  em  comum  acordo,  foi  realizado  um  aditivo
contratual.  Em  11  de  junho  de  2010,  em  reunião,  o  representante  da  empresa
demandada reconheceu que apenas 40% (quarenta por cento) do serviço havia sido
concluído,  postergando-se  para  20  de  novembro  de  2010,  a  conclusão  daquele,
porém, mais uma vez, descumprido o prazo pela demandada.

Em janeiro  de  2011,  afirmou,  contudo,  que  com a
suspensão  do  antigo  sistema,  e  em  razão  do  atual  não  está  instalado,  restou
inviabilizada as atividades da operadora do plano de saúde, motivo pelo qual foi
encaminhada correspondência pela contratante, declarando a rescisão do pacto, ao
tempo em que requereu o ressarcimento dos valores despendidos. 

Diante da negativa da parte contrária em rescindir o
contrato,  foi  ajuizada  a  presente  demanda,  objetivando  a  condenação  da  parte
promovida, em danos materiais no importe de R$ 76.025,09 (setenta e seis mil vinte
e cinco reais e nove centavos), e em danos morais a serem arbitrados pelo Julgador.

Devidamente  citada,  a  UNIMED  Norte/Nordeste
Confederação  das  Sociedades  Cooperativas  de  Trabalho  Médico ofertou
contestação e na oportunidade, fls. 379/382, apresentou reconvenção, aduzindo que a
promovente ao desfazer o contrato, espontânea e unilateralmente,  não cumpriu o
aviso prévio de 60 (sessenta) dias previstos na cláusula décima segunda do negócio
jurídico,  motivo  pelo  qual  requereu  a  condenação  daquela  no  pagamento  de  R$
18.934,41 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Assim, o desate da contenda consiste em averiguar a
existência  de  inadimplemento contratual  da parte  promovida,  capaz  de ensejar  a
rescisão contratual prematura e indenização por dano material e moral em favor da
parte autora.
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Conforme relatado, restou deveras comprovado nos
autos,  que,  de  fato,  foi  firmado contrato  de  locação,  fls.  43/49,  entre  a  Fundação
Compesa de Previdência e Assistência – COMPREV e UNIMED Norte/Nordeste –
Confederação  das  Sociedades  Cooperativas  de  Trabalho  Médico,  em  1º/09/2009,
havendo um aditivo contratual em 11/02/2010, fls. 50/51. 

Ainda,  ocorreram  reuniões  em  22/12/2009,  fl.  237,
19/05/2010, fl. 232,  11/06/2010, fl. 230,  22/11/2010, fl. 228, onde as partes discutiram
sobre  o  cronograma da  implantação  do  sistema,  restando  consignado  nas  atas  a
preocupação  do  diretor  da  empresa  contratada  com o  andamento  do  projeto  de
implantação  do  programa.  Oportuno,  outrossim,  ressaltar,  que  em  nenhum
momento, a parte autora externou seu inconformismo nem manifestou a intenção de
rescindir o contrato.

Nessa senda, não restando devidamente comprovado
pela parte autora que o réu descumpriu o contrato firmado entre as partes, não há
como acolher a tese recursal, qual seja, o dever da empresa promovida indenizar a
parte autora material e moralmente. É dizer, não foi comprovada a conduta ilícita da
promovida/apelada, ônus que incumbia ao promovente, consoante o art. 373, I, do
Código de Processo Civil.

Ao se debruçar sobre o assunto, a Juíza singular, de
forma esclarecedora asseverou, fls. 543/V/544:

Na  hipótese  em  comento,  em  que  pesem  os
argumentos  ventilados  pela  autora,  não  restou
demonstrado o efetivo desatendimento do contrato
firmado com a promovida.
A  alegação  de  que  o  sistema  nunca  teve
funcionalidade  é  contrariada  veementemente  pela
ata de reunião à fl. 230 e pelo termo de declaração da
preposta,  colhido  em  audiência  de  instrução  e
julgamento,  na  qual  a  Sra.  Sandra  Maria  de  Lima
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Fonseca apontou que o sistema foi  implantado em
2011.
Outrossim, a autora deixou de carrear  ao processo
elementos seguros para evidenciar que o sistema de
informática denominado Infomed Gestão de Planos
de Saúde não funcionou a contento.
Impede destacar que a parte poderia demonstrar a
efetiva inviabilidade de concretização das operações
objeto do contrato, entre outras formas, através das
telas  comprobatórias  do  sistema.  Ademais,  que  a
parte autora sequer requereu a produção de prova
técnica,  que  seria,  por  excelência,  a  adequada  a
demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Desse  modo,  considerando  a  inércia  probatória,  é
forçoso a rejeição do pleito de indenização por danos
materiais e morais deduzido na exordial.

A propósito, a jurisprudência preconiza:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇO
DE  INTERNET.  ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA
INDEVIDA E  PAGAMENTO  EM  DUPLICIDADE.
AUSÊNCIA DO MÍNIMO SUBSTRATO DE PROVA
QUE  DEMONSTRE  A VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES  AUTORAIS.  DESCUMPRIMENTO
DA REGRA DO  ÔNUS  PROBATÓRIO  PREVISTO
NO  ART.  373,  INCISO  I,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  OMISSÃO  QUANTO  À  FIXAÇÃO  DOS
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HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO
LÓGICO  DA  CONDENAÇÃO.  ARBITRAMENTO
EX OFFICIO. 
- Nos casos sujeitos ao microssistema consumerista, a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor
não é automática, depende da prévia demonstração
da  verossimilhança  das  alegações  por  ele
formuladas, caso contrário, incumbe ao autor o ônus
de  comprovar  suas  afirmações,  nos  termos  do  art.
333, I, do Código de Processo Civil.
- Na espécie, extrai-se do caderno processual que não
houve pagamento em duplicidade, uma vez que os
extratos bancários encartados aos autos demonstram
que  os  débitos  em  conta  são  provenientes  da
empresa  diversa  da  demandada.  Outrossim,
malgrado haja o autor sustentado o pagamento das
faturas  relacionadas  à  prestação  do  serviço  de
internet  pela  apelada,  não  se  desvencilhou  deste
encargo probatório, uma vez que se limitou a anexar
os  boletos,  desacompanhados  do  respectivo
comprovante de pagamento.
-  Restando  incontroversa  a  existência  de  dívida
perante a empresa ré, lícita é a cobrança procedida
em  desfavor  do  apelante,  medida  que  consiste  no
exercício regular do direito da empresa, razão pela
qual não há que se falar em dano moral ou material.
- Como consectário lógico da sucumbência, a fixação
dos honorários advocatícios é matéria que deve ser
conhecida  de  ofício.  (TJPB,  AC  nº  0002478-
29.2013.815.0261,  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, J. 26/09/2017) – sublinhei (sic).

Quanto  ao pedido  de  reconvenção,  entendo,  da
mesma  maneira,  não  merecer  reforma  a  decisão  ora  combatida,  pois,  diante  da
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ausência de prova de que a parte promovida descumpriu o contrato firmado entre as
partes,  dando  causa  para  a  rescisão  prematura  do  pacto,  imperioso  se  torna  o
pagamento da multa prevista, contratualmente, em caso de cancelamento do negócio
jurídico.

Nesse  diapasão,  cumpre  registrar  o  que  reza  a
cláusula 3.1, da avença, fl. 57:

3.1 O presente contrato tem a vigência de 02 (dois)
anos,  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,  sendo
renovado  automaticamente,  no  que  diz  respeito  à
locação avençada, por igual período, se nenhuma das
partes  se  manifestarem  em  contrário  em  até  60
(sessenta) dias do término dos 02 (dois) anos.
(…)
3.3  Caso  alguma  parte  desista  do  contrato  sem
obedecer ao prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido
no item 3.1, deverá indenizar a outra parte no valor
equivalente  a  2  (duas)  mensalidades  previstas  no
item 6.2.2 do contrato original, no valor referente ao
último mês de utilização dos serviços e o SISTEMA
será desativado das instalações da CONTRATANTE
logo após a notificação da rescisão.

Desta feita, levando em consideração que a cláusula
6.2.2,  do contrato estipula o valor da mensalidade pela prestação dos serviços no
importe de R$ 2.262,00 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais),  fl.  46,  inexiste
dúvidas acerca da necessidade do pagamento em favor da promovida no importe de
R$ 4.524,00 (quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais).

Ainda, restou devidamente comprovado, através dos
documentos de fls. 458/465, que existem pendências financeiras no importe de R$
14.410,41 (quatorze mil quatrocentos e dez reais e quarenta e um centavos),  e o
pagamento do montante de R$ 18.934,41 (dezoito mil novecentos e trinta e quatro
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reais  e  quarenta e um centavos), em favor da parte  ré,  é  medida que se impõe,
conforme determinado na sentença.

No mais,  insta  registrar  ser  plenamente  possível  a
possibilidade da cobrança da dívida em sede de reconvenção, conforme precedente
recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL.  NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR  REJEITADA.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  C.C.  INDENIZATÓRIA.
REGULARIDADE  DO  PROTESTO.
COMPROVAÇÃO.  LITIGÂNCIA DE  MÁ-FÉ  NÃO
VERIFICADA.  MULTA EXTIRPADA.  COBRANÇA
DA  DÍVIDA  EM  RECONVENÇÃO.
POSSIBILIDADE.  RECURSOS  PARCIALMENTE
PROVIDOS. 
1 - Sempre que uma das partes requerer a juntada de
documentos  novos,  o  juiz  deve  ouvir  a  outra,  no
prazo de 05 (cinco) dias (CPC/73, art. 398). Todavia,
sem a prova do prejuízo causado, não há que se falar
em declaração de nulidade (pas de nullité sans grief).
2  -  Se  o  conjunto  probatório  demonstra  a
regularidade do protesto, impõe-se a manutenção da
sentença  que  julgou  improcedente  o  pedido  de
declaração de inexistência do débito. 
3 - Caso o autor não tenha alterado a verdade dos
fatos  para  tentar  iludir  o  Juízo,  é  indevida  a
condenação por litigância de má-fé. 
4 -  Demonstrado que o crédito levado a protesto é
devido  pelo  reconvindo  e  não  havendo  prova  do
pagamento,  a  procedência  do  pedido  de  cobrança
formulado na reconvenção é medida que se impõe.
(AC  nº  1.0079.11.006406-4/001,  Rel.  Des.  Marcos
Lincoln, J. 31/01/2018) – sublinhei.
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Deste modo, entendo por manter a decisão recorrida,
em todos os seus termos, inclusive quanto ao ônus da sucumbência.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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