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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. 
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM

DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES 
E CHIPS.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS ABUSIVAS. NÃO CONHECIMENTO. TESE 
NÃO TRAZIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO 
RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DOS 
DISPOSITIVOS CONTRATUAIS.

PREVISÃO CONTRATUAL DE RENOVAÇÃO 
AUTOMÁTICA DO PACTO POR MAIS 12 MESES APÓS O 
DECURSO DOS PRIMEIROS 12 MESES DE FIDELIZAÇÃO. 
NÍTIDA ABUSIVIDADE. TENTATIVA DE BURLA DO PRAZO 
MÁXIMO DE FIDELIDADE DE 12 MESES ESTABELECIDO 
NO ARTIGO 57 DA RESOLUÇÃO 632 DA ANATEL.

VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 MESES. 
INVIABILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL 
PELA RESCISÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR 
APÓS O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO.

INADIMPLÊNCIA EXISTENTE, EM VALOR INFERIOR, 
RESTRITA AO SALDO REMANESCENTE DOS 
APARELHOS PARCELADOS E SERVIÇOS DO PLANO DE 
TELEFONIA. MERA IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE 
DA NEGATIVAÇÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE, TÃO 
SOMENTE, DE AJUSTE DO REGISTRO DO 
APONTAMENTO PARA O REAL VALOR DEVIDO.

SENTENÇA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE 
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PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0305489-46.2017.8.24.0020, da Comarca de Criciúma (2ª Vara Cível), em que é 
apelante Anarez Modas Ltda Me e apelada Telefônica Brasil S.A.:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, reconhecer de ofício a 
abusividade da renovação automática da fidelização e afastar a cobrança de 
multa contratual, dando parcial provimento ao apelo apenas a fim de ser ajustada 
a negativação para que conste exclusivamente valores relativos a prestação de 
serviços e aquisição de aparelhos. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido por este Relator e 
dele participaram os Desembargadores André Carvalho e Jorge Luis Costa 
Beber.

Florianópolis, 24 de maio de 2018.

[assinado digitalmente]

Desembargador Raulino Jacó Brüning
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Pela fidelidade às informações dos autos, adota-se o relatório da 

sentença (fls. 299-300) como parte integrante do presente:

Anarez Modas Ltda. ME aforou ação contra Telefônica Brasil S/A, 
alegando, em síntese, que após mais de um ano permanecer como cliente da 
ré, realizou portabilidade para outra empresa de telefonia, mas mesmo assim a 
demandada registroua em cadastros de devedores devido a débito relativo à 
multa de fidelidade, fato que lhe causou constrangimento em tentativa de obter 
crédito, razão pela qual postula baixa da inscrição, declaração de inexistência 
de débito e pagamento de indenização por danos morais.

Foi indeferido pedido de tutela de urgência.
A ré apresentou resposta em forma de contestação, aduzindo que o valor 

que motivou a inscrição em cadastro de inadimplentes refere-se a saldo de 
serviços prestados e não pagos e multa devido à rescisão de contrato antes do 
prazo de 24 meses pactuado, bem como não estariam presentes os requisitos 
necessários para que se evidencie a obrigação de indenizar, ocorrendo culpa 
exclusiva da autora, acarretando na inexistência do alegado dano moral.

A autora manifestou-se sobre a resposta ofertada.

Na sequência, a magistrada a quo julgou improcedentes os pedidos 

iniciais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, e com base no art. 188, I do CC, julgo improcedente o 
pedido.

Condeno a autora no pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme 
art. 85 § 8º do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (fls. 

304-311), alegando ter solicitado a rescisão contratual após 12 meses de 

vigência, bem como ser abusiva cláusula contratual de renovação automática da 

fidelidade por mais 12 meses após o término do primeiro período.

Devidamente intimada, a requerida apresentou contrarrazões (fls. 

316-322).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso manejado merece ser parcialmente conhecido e recebido 

em ambos os efeitos (artigo 1.012 do Código de Processo Civil), pela razões a 
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serem expostas a seguir.

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença pela 

qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, 

condenando a requerente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 

R$ 2.500,00.

Sustenta a apelante, em síntese, que após 12 meses de contrato 

realizou portabilidade para outra operadora, bem como que o contrato é de 

adesão, sendo abusiva a cláusula contratual de renovação automática da 

fidelização, devendo obedecer o prazo máximo de 12 meses estabelecido pela 

Anatel.

Observa-se que nas razões recursais a parte autora traz aos autos 

argumento não delineado na inicial a respeito da abusividade da cláusula 

contratual de renovação automática do contrato após os primeiros 12 meses. 

Assim, por se tratar de nítida inovação recursal, o apelo não deve ser conhecido, 

no ponto.

Entretanto, tendo em vista que a relação entre as partes é 

nitidamente de consumo, deve ser regida pelos ditames do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, sendo perfeitamente possível a revisão de ofício de 

cláusulas contratuais abusivas, conforme entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça.

Em atenta análise do contrato claramente de adesão amealhado às 

fls. 18-19 e 78-79, observa-se que o tempo de vigência do contrato é 

estabelecido como 12 + 12 meses, implicando renovação automática do período 

de fidelização.

A redação da cláusula se dá dessa forma evidentemente com a 

exclusiva finalidade de burlar o prazo mínimo limite de duração dos contratos de 

12 meses estabelecido no artigo 57 da Resolução 632 da Anatel.

Destaca-se que, ainda que não exista nada que impeça as partes 

de celebrar contrato de 24 meses, conforme a supracitada regulação, o prazo 

mínimo de fidelização estipulado pelas operadoras não pode ser superior a 12 
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meses, de modo que, após tal período, a portabilidade numérica deve ser 

perfeitamente livre, sem a exigência do pagamento de nenhuma multa contratual.

Destarte, diante da gritante abusividade da cláusula do pacto que 

estabelecia a relação contratual para que o cliente cumprisse dois períodos de 

fidelização de 12 meses e da incontroversa portabilidade realizada para 

operadora diversa  em momento posterior aos 12 meses legais de fidelidade 

exigível , revela-se imprópria a exigência de multa contratual pelo desfazimento 

prematuro do pacto.

Nesse aspecto, extrai-se da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 
TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO 
SERVIÇO. COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIDADE. PORTABILIDADE 
OCORRIDA APÓS PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA. ART. 57 § 1º, DA 
RESOLUÇÃO N. 632/2014 (REGULAMENTO GERAL DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - RGC). 
COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA. DANO MORAL PRESUMIDO. 
COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. ARBITRAMENTO. ORIENTAÇÃO PELOS 
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Por atingir porção mais íntima do indivíduo, o abalo decorrente da 
inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito não necessita 
de comprovação do prejuízo, visto amoldar-se como dano in re ipsa.

"O valor da indenização por dano moral deve ser graduado de forma a 
coibir a reincidência do causador da ofensa dano e, ao mesmo tempo, inibir o 
enriquecimento do lesado, devendo-se aparelhar seus efeitos dentro de um 
caráter demarcadamente pedagógico, para que cumpra a indenização as 
funções que lhe são atribuídas pela doutrina e pela jurisprudência. De outro 
lado, impõem-se consideradas as circunstâncias do caso concreto, levando em 
conta, no arbitramento do quantum correspondente, a gravidade do dano, a 
situação econômica do ofensor e as condições do lesado" (TJSC, Ap. Cív. n. 
2015.017783-3, da Capital, rel. Des. Trindade dos Santos, j. em 16-4-2015).  
(TJSC, Apelação Cível n. 0300348-14.2016.8.24.0042, de Maravilha, rel. Des. 
Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 13-3-2018).

Contudo, tal circunstância não implica automaticamente na absoluta 

ilicitude da inscrição do nome da apelante. Isso porque, perscrutando-se as 

demais disposições contratuais  bem como aduzido pela apelada em sua 
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defesa , apura-se que a já afastada multa contratual não seria o único montante 

pendente de pagamento.

Além dos serviços de telefonia, o contrato em questão também 

serviu para aquisição de aparelhos celulares pela apelante, parcelados em 24 

vezes. Assim, mesmo sendo possível a rescisão do contrato sem pagamento de 

multa após o cumprimento de um período de fidelização máximo de 12 meses, 

isso não exime a apelante do pagamento do valor residual referente aos 

smartphones e chips adquiridos.

Ressalta-se, então, por absoluta relevância, que a efetiva existência 

de dívida, embora em valor inferior ao indicado pelo credor no momento da 

inscrição, não macula a validade da negativação, pois ocorreria 

independentemente do valor devido, o que, por certo, afasta a ocorrência de 

abalo anímico indenizável.

Corroborando o posicionamento ora adotado, extrai-se dos julgados 

deste Tribunal:

Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos 
morais. Tarifa de coleta de lixo e limpeza urbana. Individualização do 
beneficiário. Débitos anteriores à aquisição do imóvel. Impossibilidade de 
cobrança. Precedentes. Inexigibilidade parcial do débito reconhecida. Danos 
morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito em valor superior ao 
devido. Não caracterização. Registro que ocorreria de qualquer forma. 
Manutenção da sentença. Recurso desprovido.A obrigação oriunda da relação 
jurídica firmada com a concessionária para prestação de serviço público não se 
caracteriza como propter rem, sendo o responsável pelo pagamento o 
solicitante do referido serviço. (TJSC, Des. Luiz Cézar Medeiros).

Ainda que seja ordenada a correção da inscrição do valor devido perante 
órgãos restritivos e reconhecida a inexigibilidade parcial do débito, não há 
fundamento para condenação por danos morais diante da inadimplência da 
autora (TJSC, Apelação Cível n. 0502592-46.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. 
Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-5-2017).

Também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. 
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE 
CURSO DE DECORAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO POR MEIO DE 
CHEQUES. PARTE DAS CÁRTULAS DEVOLVIDAS POR INSUFICIÊNCIA DE 
FUNDOS. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DA RÉ PARA 
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SALDAR A IMPORTÂNCIA NÃO QUITADA. DÍVIDA REMANESCENTE. 
APONTAMENTO DE DÉBITO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE 
DEVIDO. MERA IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. 
DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA 
EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. EXEGESE DOS 
ARTS. 80 E 81 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO 
DESPROVIDO.

I - Age no exercício regular do seu direito o credor que envia para o 
cadastro de inadimplentes o nome de cliente que se encontra em débito para 
consigo, ainda que a dívida existente seja inferior à importância apontada, razão 
pela qual descabida a sua condenação ao pagamento de compensação 
pecuniária por danos morais.

II - Deve ser reprimida com as penalidades previstas no art. 81 do novo 
Código de Processo Civil a conduta do autor litigante de má-fé que altera a 
verdade dos fatos (art. 80, II, CPC/2015), violando, assim, o comezinho dever 
de lealdade processual (TJSC, Apelação n. 0002775-79.2013.8.24.0004, de 
Araranguá, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 
19-5-2016).

Desta maneira, existente inadimplência por parte do consumidor, 

mesmo que em valor inferior ao inicialmente indicado, legítima a inscrição de seu 

nome nos cadastros de restrição creditícia, ressalvada apenas a possibilidade de 

ser ajustado o apontamento para que conste o efetivo valor inadimplido.

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer parcialmente do 

recurso e, na extensão, reconhecer de ofício a abusividade da renovação 

automática da fidelização e afastar a cobrança de multa contratual, dando parcial 

provimento ao apelo apenas a fim de ser ajustada a negativação para que conste 

exclusivamente valores relativos a prestação de serviços e aquisição de 

aparelhos. Inalterados os ônus sucumbenciais.

Este é o voto.
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