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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0105208-81.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. FERRER PARDO S/C LTDA, são 
apelados 5T CONNECT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM VENDAS 
LTDA e CLARO S/A.

ACORDAM, em 29ª 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 SILVIA 
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL 
TREVISAN.

São Paulo, 17 de dezembro de 2014. 

Silvia Rocha
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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29ª Câmara de Direito Privado
Apelação com Revisão nº 0105208-81.2011.8.26.0100
20ª Vara Cível Central de São Paulo (processo nº 583.00.2011.105208-1)
Apelante: Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Ferrer Pardo S/C Ltda.
Apeladas: Claro S/A e outra
Juiz de 1º Grau: Cláudia de Lima Menge
Voto nº 15637.

- Prestação de serviços - Telefonia - Ação declaratória e 
indenizatória - Ausência de prova de que a autora 
solicitou às rés dois novos iphones, mas os recebeu, 
aceitou e permaneceu com eles, de modo que deve pagá-
los, inexistindo prova de que tenham as rés 
conhecimento ou participação em negócios entabulados 
pelo representante da autora com terceiro, que 
representava uma delas, a respeito dos aparelhos  
Pedidos improcedentes - Recurso não provido.

Insurge-se a autora, em ação declaratória e de 

indenização por danos materiais e morais, contra r. sentença que julgou o 

pedido improcedente. Afirma que: a) em junho de 2010, recebeu dois 

iPhones em seu estabelecimento, sem que os tivesse solicitado, e os 

devolveu a Charles, representante comercial das rés e pretenso dono dos 

aparelhos; b) todos os contatos realizados com o Charles foram 

formalizados por intermédio do e-mail corporativo da 5T Connect; c) só 

tomou conhecimento de que os aparelhos não eram dele em agosto de 

2010, quando foi cobrada pela Claro; e d) após o desligamento do Sr. 

Charles da 5T Connect e antes de receber a fatura de agosto de 2010 

comprou um iPhone usado do representante comercial, sabendo que o 

negócio não tinha relação com a Claro e com a 5T Connect. Acrescenta 

que a responsabilidade das rés é objetiva e pede a reforma da sentença, 

pelo menos para a redução do valor dos honorários advocatícios. 

Recurso tempestivo e preparado.

Houve respostas.

É o relatório.
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Em 19.04.2010, a autora contratou plano de 

telefonia móvel oferecido pela Claro, chamado “Plano Sob Medida - Claro 

Flex Novo”, por intermédio de representante comercial da 5T Connect. O 

contrato envolveu a compra de quatro aparelhos celulares e a ativação de 

quatro linhas telefônicas (fls. 36/37).

De acordo com a petição inicial, o preposto da 

5T Connect, Charles Oliveira, disse ao representante da autora que 

poderia fornecer novos aparelhos celulares, a preços especiais, caso ela 

tivesse interesse. 

A autora não solicitou novos aparelhos, mas, 

no dia 15.06.2010, recebeu dois iPhones em seu estabelecimento. Os 

aparelhos foram retirados da clínica por Charles, que disse ter havido 

engano e, dias depois, foram novamente oferecidos à autora, pelo preço 

unitário de R$699,00, bem inferior à média de mercado.

A autora comprou os dois iPhones do preposto 

das rés, um deles após ser informada do desligamento do profissional da 

5T Connect, acreditando tratar-se de negócio particular, sem a 

participação da Claro ou da sua intermediária. 

Ainda conforme a inicial, o preço ajustado foi 

pago ao representante comercial, mas a autora foi cobrada pela compra 

dos dois aparelhos, nas faturas dos meses subsequentes, que também 

foram pagas, para evitar o desligamento das linhas (fls. 55/57 e 72/87). 

A autora sustenta que a cobrança foi indevida, 

porque não pode ser obrigada a pagar duas vezes pelos mesmos 

aparelhos e afirma que sofreu danos materiais e morais.

A Claro e a 5T Connect contestaram a ação, 

aduzindo que a autora solicitou os dois iPhones à “ilha de pós venda” da 

operadora de telefonia, no dia 08.06.2010, e que, portanto, não houve 

cobrança indevida (fls. 113/115 e 140/142).
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A 5T Connect destacou que Charles não tinha 

acesso ao canal de vendas de aparelhos e afirmou que a autora recebeu 

os iPhones com as respectivas notas fiscais e os utilizou normalmente por 

mais de dois meses (fls. 141/142).

Não há prova idônea de que a autora tenha 

solicitado os iphones às rés, nada provando as telas de computador de 

fls. 114/115. Não obstante, a autora recebeu os telefones, conforme 

comprovam as notas fiscais juntadas aos autos e a prova testemunhal 

colhida.

Não querendo ficar com os telefones, bastava 

que a autora informasse a recusa às rés e as elas devolvesse, 

regularmente, os aparelhos, como observou a r. sentença. A apelante diz 

que o fez, entregando-os ao representante comercial da ré 5T, mas disso 

não há nenhuma prova.

Emails trocados entre o representante da 

autora e pessoa de nome Charles, o representante comercial referido, 

não prova o negócio entabulado entre os dois, relativamente aos 

telefones, porque, enquanto o primeiro o afirma, o segundo o nega. 

Do mesmo modo, não é prova isenta o 

testemunho de empregada da autora a respeito dos fatos relatados por 

seu patrão.

Se o representante da autora estabeleceu 

relação comercial com o ex-representante comercial de uma das rés, do 

que, repito, não há prova idônea, certamente não o fez por ingenuidade 

nem por hipossuficiência, como também observou a sentença, já que se 

trata de médico, absolutamente capaz de compreender os negócios que 

entabulava, mas com a intenção de obter vantagem. Tais supostos 

negócios, porém, não foram autorizados pelas rés nem elas deles 

participaram, de modo que por eles não respondem.
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O que se extrai dos autos é que, embora não 

haja prova de que a autora pediu os telefones, o fato é que os recebeu, 

aceitou e permaneceu com eles, convalidando, pois, a aquisição, motivo 

pelo qual deve pagar por eles e a cobrança a tanto atinente não foi 

indevida nem, claro, houve ilícito a tanto atinente, envolvendo as rés, que 

justificasse indenização, inclusive a moral.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

SILVIA ROCHA
     Relatora
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