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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0043985-29.2011.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante TIM 
CELULAR S/A, é apelado SEMMA DESENVOLVIMENTO E VIABILIZAÇAO 
DO VAREJO LTDA.

ACORDAM, em 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ 
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e GIL CIMINO.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014. 

Pedro Baccarat
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO COM REVISÃO n°: 0043985-29.2011

APELANTE: Tim Celular S/A

APELADO: Semma Desenvolvimento e Viabilização do 

Varejo Ltda

COMARCA: Barueri  5ª Vara Cível

Telefonia. Ausência de prova acerca da entrega dos chips e 
aparelhos “IPhone 4”. Cobrança pelo serviço. 
Inadmissibilidade. Restituição do valor indevidamente 
cobrado, em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso 
desprovido.

VOTO n°: 20.942

Vistos.

Trata-se de apelação interposta 

contra sentença que julgou parcialmente procedente ação 

declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com 

indenização por danos morais. O magistrado, Doutor Fábio 

Martins Marsiglio, entendeu que a Ré não comprovou a 

entrega dos dois aparelhos “IPhone 4” e dos chips das linhas 

nº (11) 8447-5779 e (11) 8474-4466, razão pela qual não 

estava autorizada a efetuar a cobrança pelos serviços relativos 

a estes aparelhos. Condenou a Ré ao pagamento do valor 

indevidamente cobrado, em dobro. Afastou o dano moral. 

Repartiu as custas e despesas do processo, arcando cada parte 

com os honorários de seus advogados. 
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Apela a Ré alegando que os 

serviços de telefonia móvel foram utilizados pela Autora, daí 

a legitimidade da cobrança. Sustenta que a Autora não 

requereu o encerramento do contrato. Insurge-se contra a 

repetição do indébito.

Recurso tempestivo, preparado 

e respondido.

É o relatório.

Semma Desenvolvimento e 

Viabilização do Varejo Ltda ajuizou ação contra a Tim 

Participações S/A alegando que contratou plano empresarial, 

tendo adquirido 10 chips e 2 aparelhos “IPhone 4”. Sustenta 

que os aparelhos e 2 chips não foram entregues, mas, mesmo 

assim, a Ré cobrou pelos serviços e pela assinatura mensal 

referente às duas linhas que não foram utilizadas. Pede a 

restituição, em dobro, do valor que considera indevido e 

indenização por dano moral.

A indenização por dano moral 

foi afastada pela sentença. A controvérsia diz respeito à 

efetiva prestação do serviço e consequente exigibilidade da 

dívida. 
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Conforme faturas de consumo 

juntadas pela Autora, a Ré cobrou R$ 29,00 pela assinatura 

mensal de cada uma das linhas referidas e valores pela 

suposta utilização do serviço (fls. 30/69).

Cumpria à Ré provar a entrega 

dos chips e dos aparelhos, fato impeditivo do direito da 

Autora, e desse ônus não se desincumbiu, razão pela qual o 

montante referente ao serviço não prestado é mesmo 

indevido.

Anote-se que não se pode 

exigir da Autora prova negativa, ou seja, de que não recebeu 

os produtos.

Também é o caso de 

reconhecer a obrigação de restituir o valor indevidamente 

cobrado, em dobro, nos termos do art. 42, Parágrafo Único, 

do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a 

prova da má-fé do fornecedor.

Ante o exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

Pedro Baccarat

      Relator
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