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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0077953-
04.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLARO S/A, é 
apelado PLANNER CONSULTORIA DE INFORMÁTICA E TRADUÇÕES 
TÉCNICAS LTDA.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MORAIS 
PUCCI (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E BERENICE MARCONDES 
CESAR.

São Paulo, 6 de novembro de 2012. 

Dimas Rubens Fonseca
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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 APEL. (C/ REVISÃO) Nº 0077953-04.2010.8.26.0224

COMARCA: GUARULHOS (5ª VC)

APTE: CLARO S/A 

APDA: PLANNER CONSULTORIA DE INFORMÁTICA E TRADUÇÕES 

TÉCNICAS LTDA 

JD 1ºGRAU: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI 

VOTO Nº 8.062

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
Contrato de prestação de serviço de telefonia móvel 
referente à várias linhas. Módulo de dados ilimitados para 
iPhone pactuado apenas para uma linha, tendo havido 
extensão automática para outra sem autorização. Cobrança 
e inclusão do nome da contratante no cadastro de maus 
pagadores que caracteriza defeito na prestação do serviço. 
Inexigibilidade da quantia cobrada que se afigura 
inafastável. Ofensa à honra objetiva da contratante que 
impõe indenização por dano moral. Valor fixado acima do 
adequado para o caso que exige redução. Recurso provido 
em parte.

Trata-se de apelação interposta por 

CLARO S/A nos autos da ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano 

moral que lhe é movida por PLANNER CONSULTORIA DE 

INFORMÁTICA E TRADUÇÕES TÉCNICAS LTDA, com pedido 

julgado procedente pela r. sentença de fls. 133/134, 

que declarou inexigível o débito relacionado ao 

contrato nº 170774 e condenou a ré ao pagamento da 

indenização por dano moral no valor de R$28.519,10 

(vinte e oito mil, quinhentos e dezenove reais e dez 

centavos), atualizados e acrescidos de juros de um 

por cento (1%) ao mês a partir da sentença, tornando 

definitiva a tutela anteriormente concedida, 

excluindo-se o nome da autora em definitivo dos 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0077953-04.2010.8.26.0224 3

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Sustentou que não há qualquer 

irregularidade nas cobranças enviadas, tendo em 

vista que as mesmas estão em conformidade com o 

contrato celebrado e o plano escolhido pela apelada.

Aduziu que o mero dissabor não dá 

ensejo ao arbitramento de indenização por dano moral 

ou, caso assim não se entenda, que o valor arbitrado 

em R$28.519,10 (vinte e oito mil, quinhentos e 

dezenove reais e dez centavos) seja minorado a 

patamar condizente.

Foram oferecidas contrarrazões com 

pleito de não conhecimento do recurso ante a 

ausência de recolhimento das taxas de 

substabelecimento e procuração (fls. 136, 156/159) 

e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É, em síntese, o relatório.

O não recolhimento da taxa referente à 

Carteira de Previdência dos Advogados não dá ensejo 

ao não conhecimento do recurso interposto, tendo em 

vista que o recolhimento de contribuição não se 

constitui em condição de admissibilidade, cuidando-

se, isso sim, em obrigação do advogado que deve ser 

exigida pelo seu órgão de classe.

Superada esta questão, passa-se a 

análise do recurso.

As partes celebraram em 20 de maio de 

2009 o Pedido de Vendas Corporativo nº 170774, a fim 

de permitir à apelada o uso de várias linhas de 

telefonia móvel (fls. 29/30), sendo que em apenas 
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uma delas é que houve a contratação do “módulo de 

dados ilimitado para iPhone” com custo adicional de 

R$126,00 (cento e vinte e seis reais). 

Sustentou a apelada que após um ano de 

utilização, um dos aparelhos foi trocado, sendo que 

nele havia opção de acesso à internet, a qual foi 

liberada automaticamente, sem a devida contratação, 

acontecimento esse que gerou cobranças indevidas, 

bem como a inclusão de seu nome nos cadastros dos 

maus pagadores, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda.

Incontroverso nos autos que a apelada 

contratou o “módulo de dados ilimitado para iPhone” 

apenas para uma das linhas (fls. 29) e, desse modo, 

a liberação automática da banda larga para outro 

número de celular, configurou a falha na prestação 

de serviços.

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição”.

De se consignar que a apelante não 

trouxe aos autos nenhum documento a fim de comprovar 

que a cobrança foi realizada devidamente ou, ainda, 

que o serviço foi prestado adequadamente.

Ao que se tem, na fatura com 

vencimento em 20 de julho de 2010 houve uma cobrança 
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adicional no valor de R$965,91 (novecentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), a 

qual foi parcelada em dez (10) vezes pela apelada, 

com o intuito de evitar o lançamento de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 31)

No entanto, a apelante em 20 de agosto 

de 2010 emitiu nova fatura (fls. 32), no valor 

adicional de R$1.286,79 (um mil, duzentos e oitenta 

e seis reais e setenta e nove centavos), acrescida 

de multa de R$3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais), em decorrência da apelada ter efetuado a 

portabilidade das linhas à outra operadora, 

demonstrando-se, assim, o defeito no fornecimento do 

serviço de telefonia celular.

O nome da apelada foi lançado nos 

cadastros de maus pagadores em 03 de dezembro de 

2010 (fls. 51) pelo não pagamento de R$2.816,60 

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta 

centavos) de forma indevida, ante a cobrança de 

débitos inexistentes.

Repercute, sem outras condicionantes, 

desfavoravelmente no cotidiano da pessoa jurídica a 

exposição negativa de seu nome, máxime quando a 

objetividade é, de plano, aferível por quem quer que 

seja.

Ora, constatada a existência de 

gravame em nome da apelada, pelo que de ordinário 

ocorre, implicações advém, pois não é dado ao que 

toma conhecimento da restrição a ciência da 

regularidade ou não do ato praticado.
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De se ponderar que a inscrição do nome 

da apelada nos órgãos de proteção ao crédito 

ocasionou abalo em sua imagem perante seus clientes 

e fornecedores (fls. 19/20), fato esse que lhe 

trouxe aborrecimentos.

E mesmo que assim não fosse, a 

inclusão em bancos de dados de proteção ao crédito, 

por se constituir em ato objetivo, ao alcance 

daqueles que atuam na área empresarial, corporifica 

uma consequência que, por si só, admite indenização 

no campo da responsabilidade civil.

Nesse sentido, é a orientação do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA 

JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - A 

inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em 

cadastros de inadimplentes gera o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são 

óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o 

meio social e financeiro” (AgRg no Ag 777185/DF, 

Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJ 

29/10/2007).

Deixe-se assentado que a desídia da 

apelante foi clara, inoportuna e causadora de 

transtorno acima do razoável para o que de ordinário 

ocorre, legitimando a exigência de indenização.

Presentes, pois, a conduta, o nexo 
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causal e a lesão caracterizadora do dever de 

indenizar, nada havendo a afastar o direito da 

apelada à indenização pleiteada.

Passa-se, pois, ao conhecimento da 

questão atinente ao valor fixado como indenização.

Certa a ofensa à honra objetiva da 

apelada, tem se que a indenização deve ser fixada em 

termos razoáveis, não se justificando que a 

reparação venha a se constituir em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo 

o arbitramento operar com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da 

vida e às peculiaridades de cada um.

Assim, tem-se como razoável a redução 

do montante para R$8.000,00 (oito mil reais)  já 

considerada a orientação contida na Súmula 54 do STJ -

, com atualização monetária pela tabela prática do 

E. TJSP e juros moratórios de um por cento ao mês, 

ambos a partir da publicação deste.

Ante ao exposto, pelo meu voto, dou 

parcial provimento ao recurso para reduzir a verba 

indenizatória nos termos acima marcados.

DIMAS RUBENS FONSECA

RELATOR
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