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EMENTA

CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA MÓVEL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À
MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 6ª, III do Código de Defesa do Consumidor estatui que é direito básico do consumidor “a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem”.

2. No caso dos autos o consumidor afirmou que era cliente dos serviços de telefonia da ré na modalidade
pré-paga, e que em 05/10/16 foi-lhe oferecido plano pós-pago no valor mensal de R$ 75,00 com direito a
2GB de internet e 150 min de ligações locais para qualquer operadora, além acesso gratuito ao
“Whatsapp” e “Facebook”, que foi pelo recorrente aceito.

3. Contudo, relata que repetidas vezes as faturas para pagamento ostentam valor superior ao efetivamente
contratado, o que o obrigou a efetuar diversas reclamações junto à própria empresa e ao PROCON. A
corroborar tal alegação juntou os documentos de ID 2196692 - Pág. 1 a 8 (protocolos de atendimento).
Em razão da cobrança de valor superior ao contratado e de que, apesar das promessas de solução do
impasse pela empresa, o problema não foi resolvido, optou por rescindir o contrato, ocasião em que foi
informado de que teria que pagar multa de fidelização, cujo valor não especificou na inicial, mas com o
qual não concorda, porque afirma que não foi devidamente informado de sua existência na celebração do
contrato.

4. Em sua defesa, a ré afirma que as cobranças a maior derivam de “utilização de serviços excedentes ao
contratado” e que a multa tem previsão contratual e era do conhecimento do cliente, daí sua legalidade.

5. Da análise das provas dos autos, especialmente da gravação da contratação via telefone e constante dos
autos (ID 2196699), se extrai que, ao contrário do afirmado pela ré, o consumidor não foi devidamente

. Em dois momentos diferentes da ligação (aesclarecido sobre a existência de multa de fidelização
primeira aos 6 minutos e 5 segundos e a segunda aos 9 minutos e 4 segundos) o autor perguntou à



atendente sobre se poderia cancelar o contrato a qualquer tempo, no que a preposta respondeu 
. Pelo dever de informação a que seafirmativamente, entretanto, sem mencionar a existência da multa

obriga a empresa, caberia à preposta da ré informar ao consumidor a existência da multa, mas não o fez.

6. Ademais, o exame das faturas juntadas pela própria empresa demonstra que a partir da fatura com
vencimento em 15/03/17 (ID 2196710 - Pág. 2) até a de vencimento em 15/7/17 (ID 2196714 - Pág. 4) o
valor do plano de serviços (Claro Max 2GB + 150 min) é superior ao contratado, em vez de R$ 74,99 o
valor alcança R$ 80,90. Assim, merece guarida o pedido de rescisão contratual sem cobrança de multa por
fidelização do cliente, pois negligenciou a ré quanto ao seu dever de informação.

7. No que tange aos danos morais, entendo-os configurados. É certo que a mera inexecução contratual não
gera indenização aquele título. Contudo, no caso dos autos os documentos juntados pelo autor
comprovam a verdadeira  enfrentada administrativamente pelo consumidor na tentativa inócuavia crucis
de solucionar o problema: 3 protocolos de atendimento presencial nas lojas da recorrida (ID 2196692 -
Pág. 5 a 7) e reclamações feitas junto ao PROCON/DF (ID 2196692 - Pág. 1 a 4). Nesse sentido
precedente desta Turma Recursal – acórdão nº 948625, DJE 22/06/16.

8. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira do réu e
o caráter pedagógico da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade a evitar o
enriquecimento sem causa do autor. A par de tal quadro, mostra-se justa e razoável a fixação da
indenização no valor de R$ 3.000,00.

  para reformar a sentença e  os9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO JULGAR PROCEDENTE
pedido para: a) rescindir o contrato objeto dos autos na modalidade pós-paga e obrigar a ré a
restabelecê-lo na forma pré-paga, sem a cobrança de multa de fidelização do consumidor, sem embargo,
contudo, de cobrança de valor residual relativo à efetiva utilização do serviço até a data da alteração de
uma modalidade para a outra. Fixo prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação de fazer,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b) condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizada
monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula nº 362 do STJ.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a
seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 10 de Outubro de 2017

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator



RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator

Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME.


