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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0016734-

90.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante/apelado 

TIM CELULAR S/A, é apelado/apelante SDL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

ACORDAM, em 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da sociedade autora conhecido 

apenas em parte e, na parte conhecida, parcilamente provido e da companhia telefônica 

ré desprovido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO 

BUENO (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 13 de abril de 2015

Morais Pucci

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n° 0016734-90.2013.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos - 1ª. Vara Cível
Juiz de Direito Dr. João José Custodio da Silveira
Apelante: Tim Celular S/A 
Apelado: SDL Comércio de Móveis Ltda

Voto nº 9804

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 
indenizatória por danos morais. Contratação de plano de 
telefonia com representante da companhia telefônica ré de 
dezesseis linhas telefônicas com entrega de treze aparelhos 
Nokia e três Iphones, franquia de minutos e gratuidade das 
ligações feitas para Nextel. Entrega, porém, de cinquenta chips 
de telefonia, trinta e quatro a mais que o contratado, que não 
foram habilitados e posteriormente retirados pelo representante 
da companhia telefônica ré. Emissão de faturas com cobrança 
da assinatura referente às cinquenta linhas, e não apenas às 
dezesseis contratadas. Autora que após inúmeras tentativas de 
normalizar sua situação pelo registro de diversas reclamações 
junto à companhia telefônica ré, duas, aliás, cobradas para 
serem registradas, e dificuldades no funcionamento das linhas 
efetivamente contratadas, pediu o cancelamento do plano. 
Companhia telefônica ré que, ademais, lhe cobrou multa 
rescisória do contrato. Sentença de parcial procedência. 
Recurso de ambas as partes.

Sociedade autora que não pediu, na inicial, a condenação da 
companhia telefônica ré no pagamento em dobro do valor que 
teria gasto na aquisição dos aparelhos telefônicos. Indevida 
inovação recursal. Recurso não conhecido nesse aspecto.

Sociedade autora consumidora, por exaurir o serviço de 
comunicação fornecido pela companhia telefônica ré, retirando-
a do mercado, ainda que a utilize para o desenvolvimento de 
sua atividade econômica. Aplicabilidade, pois, do CDC ao 
caso.

Contrato posteriormente apresentado administrativamente pela 
companhia telefônica ré à sociedade autora, que revelaria a 
contratação dos cinquenta chips, e não apenas de dezesseis, 
cuja assinatura é incontroversamente falsa.

Incontroversos, ademais, a contração de plano de telefonia para 
aquisição de 16 linhas telefônicas, com franquia de minutos, 
ligações gratuitas de Tim para Tim e de Tim para Nextel, e o 
recebimento de treze aparelhos Nokia 201 de três Iphones 4S 
com 16 GB de memória, cuja fatura mensal não passaria de R$ 
777,00.
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Ilegítima, pois, a cobrança da sociedade autora dos débitos 
referentes (a) às trinta e quatro linhas adicionais àquelas 
efetivamente contratadas, inclusive à multa rescisória a elas 
referentes; e (b) às ligações efetuadas a partir das dezesseis 
linhas efetivamente contratadas para telefones operados pela 
Nextel, ante a incontroversa gratuidade de tais ligações.

Cancelamento das dezesseis linhas contratadas motivado pela 
persistência dos problemas enfrentados pela sociedade autora, 
sendo, pois, indevida a cobrança da multa rescisória.

Resolvido o contrato, devida a devolução dos aparelhos 
telefônicos entregues à sociedade autora em comodato ou, caso 
queira com eles permanecer, deverá por eles pagar, sob pena de 
se enriquecer sem causa.

Valores incontroversamente pagos pela sociedade autora em 
razão do registro de impugnações às faturas com valores 
inexigíveis, cuja devolução em dobro é devida.

Ausência, nos autos, de prova da indevida inscrição dos débitos 
inexigíveis da sociedade autora junto aos órgãos de proteção ao 
crédito. Comunicado de futura inclusão do seu nome nesses 
órgãos sem prova dessa efetiva inscrição que não é suficiente 
para ensejar a reparação por danos morais. 

Não entrega dos equipamentos prometidos, entrega de diversas 
linhas adicionais não contratadas e insistência da companhia 
telefônica ré em cobrar por tais linhas, durante meses, excede o 
mero aborrecimento, e revela a ocorrência do dano moral.

Companhia telefônica ré, concessionária do serviço público de 
telecomunicações, que responde objetivamente pelos danos 
sofridos pelos usuários (art. art. 37, §6º da CRFB/88 e art. 14 
do CDC). Indenização devida.

Recurso da sociedade autora conhecido apenas em parte e, na 
parte conhecida, parcialmente provido e da companhia 
telefônica ré desprovido.

A r. sentença proferida as f. 182/184, destes autos de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por 

danos morais, ajuizada por SDL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., em 

relação a TIM CELULAR S.A., julgou parcialmente procedente o pedido 
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para (a) confirmar a antecipação da tutela que proibiu a comunicação de 

débitos em nome da sociedade autora nos órgãos de proteção ao crédito; 

(b) declarar inexigíveis da sociedade autora (b1) as faturas de telefonia 

naquilo que excederem o valor correspondente às 16 linhas efetivamente 

contratadas, a ser apurado em liquidação; (b2) a multa rescisória e os 

juros moratórios; (b3) as tarifas de ligações efetuadas de Tim para Tim ou 

Nextel; (c) facultar à sociedade autora restituir à companhia telefônica ré 

os aparelhos telefônicos recebidos ou com eles permanecer, desde que 

pague o valor por eles correspondente; (d) condenar (d1) a companhia 

telefônica ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios 

desde 24 de junho de 2013, data da prolação da sentença; e (d2) as 

partes a ratearem as custas e despesas processuais.

Apelaram ambas as partes.

A companhia telefônica ré apelou buscando a parcial 

reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente (f. 

197/215).

Alegou, em suma, que: (a) os débitos cobrados da 

sociedade autora são devidos, pois (a1) cumpriu com todas as cláusulas 

do contrato que lhe foi repassado por intermédio do Sr. Agostinho Maciel, 

quem negociou os termos do contrato com a sociedade autora, e por 

cujos atos não pode ser responsabilizada; (a2) todos eles estão 

expressamente previstos no contrato, a saber, os encargos moratórios 

incidentes sobre o valor da prestação do serviço de telefonia, previstos 

no contrato e a multa rescisória em caso de denúncia do contrato antes 

do tempo de fidelização contratado; (a3) não cobrou nenhum outro valor 

além daqueles contratados; (a4) os serviços de telecomunicações foram 

eficientemente prestados à sociedade autora e, por isso, lhe devem ser 

pagos; (a5) a sociedade autora aderiu ao plano de aquisição de 

aparelhos e chamadas pelo qual se obrigou a pagar uma franquia mensal 
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de minutos independentemente da sua total ou parcial utilização; (b) a 

sociedade autora não comprovou os danos morais que alegou ter sofrido 

e, por ser pessoa jurídica, deve comprovar tais danos não bastando 

alegá-los; (c) o valor da indenização por danos morais fixado na 

sentença, R$ 5.000,00, é excessivo e deve ser reduzido para valor 

razoável para não ensejar o enriquecimento sem causa da sociedade 

autora.

A sociedade autora também apelou buscando a parcial 

reforma da sentença para que o pedido seja julgado inteiramente 

procedente (f. 224/233).

Alegou, a tanto, que: (a) o CDC é aplicável ao caso por ser 

consumidora; (b) em setembro de 2012, firmou contrato com o 

representante comercial da companhia telefônica ré, Agostinho Maciel, 

sob a promessa de que (b1) a fatura, correspondente à aquisição de 16 

linhas telefônicas, com franquia de 2.650 minutos, não superaria o valor 

de R$ 777,00; (b2) receberia (b2.1) 13 aparelhos Nokia 201; e (b2.2) 3 

aparelhos Iphone 4S, com memória de 16 GB; (b3) qualquer ligação de 

Tim para Tim e para Nextel de todo o Brasil seriam gratuitas; (c) recebeu 

uma quantidade de aparelhos e chips telefônicos muito maior àquela 

contratada, e dos aparelhos contratados, alguns de qualidade inferior; (d) 

as linhas contratadas não funcionaram diversos dias, o que lhe obrigou a 

adquirir chips pré-pagos; (e) registrou diversas reclamações junto à 

companhia telefônica ré em razão da má prestação do serviço, o que, 

aliás, lhe foi indevidamente cobrado; (f) não pode ser obrigada a pagar 

por aparelhos que já pagou e nunca recebeu, o que, aliás, é 

incontroverso nos autos; (g) tanto a cobrança da multa contratual quanto 

a indicação de débitos em seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito foram indevidas, pois tal multa lhe era inexigível ante o não 

cumprimento do contrato firmado com seu vendedor; (h) tem direito de 

receber os valores que pagou pelos telefones da qualidade contratada, 



PODER JUDICIÁRIO
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

35ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 0016734-90.2013.8.26.0577 - Voto nº 9804
6

em dobro, pois por eles pagou, mas nunca os recebeu; (i) o valor da 

indenização por danos morais fixado na sentença, R$ 5.000,00, é irrisório 

e deve ser majorado.

As apelações, preparadas (f. 213/215 e 232/233), foram 

recebidas apenas no efeito devolutivo no tocante à antecipação da tutela 

e em ambos os efeitos nos demais aspectos (f. 216 e 244) e contra-

arrazoadas (f. 235/243 e 262/279).

É o relatório.

Contra a r. sentença, disponibilizada no Diário da Justiça 

Eletrônico em 28 de junho de 2013, sexta-feira, e publicada no primeiro 

dia útil subsequente, segunda-feira, 1º de julho de 2013 (f. 185/186), a 

sociedade autora, em 03 de julho de 2013, ofereceu embargos de 

declaração (f. 188/190).

A concessionária ré, porém, protocolou sua apelação em 

10 de julho de 2013 (f. 197), antes, pois, da rejeição dos embargos, em 

11 de julho de 2013 (f. 191).

Ainda é controversa neste Tribunal, a questão da 

tempestividade da apelação protocolada prematuramente, antes do 

julgamento dos embargos de declaração.

Nesse caso, a companhia telefônica ré não ratificou suas 

razões recursais após o julgamento dos embargos declaratórios.

Respeitadas as posições contrárias, posiciono-me entre 

aqueles que sustentam a tempestividade da apelação apresentada antes 

dos embargos declaratórios e a desnecessidade de sua ratificação após 

o julgamento dos embargos porque não houve nenhuma modificação na 

sentença, que permaneceu tal qual impugnada pela companhia telefônica 

ré, antes da apresentação dos embargos declaratórios pela sociedade 

autora.

Nessa vereda transcrevo o seguinte aresto:

0017140-28.2009.8.26.0068   Apelação     
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Relator(a): Fabio Tabosa  
Comarca: Barueri  
Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 01/02/2011  
Ementa: Processual. Apelação. Extemporaneidade por prematuridade. 
Inocorrência. Recurso interposto no mesmo dia do julgamento de 
embargos de declaração opostos pela outra parte. Irrelevância. 
Desnecessidade de ratificação. Interesse recursal que nasce da própria 
existência da sentença e que não fica obstado pela superveniência de 
embargos declaratórios. Ausência de confusão com a interrupção do 
prazo. Preliminar da apelada rejeitada. Apelação conhecida. Plano de 
saúde. Cláusula de reajuste diferenciado, aos sessenta anos da 
conveniada. Descabimento. Vedação expressa no Estatuto do Idoso 
(Lei n° 10.471/03, art. 15, § 3o). Aplicação da restrição mesmo a 
contratos anteriores à lei, desde que atingida a faixa etária citada em 
momento posterior. Inexistência de retroatividade. Exegese da 
garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito em face da 
lei nova. Sentença que acolheu o pedido da conveniada confirmada. 
Apelação da empresa de assistência médica desprovida.   

Tempestiva a apelação, pois protocolada em 10 de julho 

de 2013 (f. 197), antes, destarte, do termo final do prazo de quinze dias à 

apresentação desse recurso, que, se não fossem apresentados os 

embargos declaratórios, se esgotaria em 16 de julho de 2013.

O julgamento dos embargos foi disponibilizado no Diário 

da Justiça Eletrônico em 15 de julho de 2013, segunda-feira, e publicado 

no primeiro dia útil subsequente, terça-feira, 16 de julho de 2013 (f. 192).

Os embargos declaratórios interromperam o prazo recursal 

(art. 538, do CPC), que recomeçou a fluir por inteiro a partir da 

publicação da decisão que os julgou, 16 de julho de 2013.

Portanto, a apelação da sociedade autora, protocolada em 

29 de julho de 2013 (f. 204), também é tempestiva.

A sociedade autora alegou, em suma, na inicial, que: (a) 

em setembro de 2012 firmou contrato com a companhia telefônica ré por 

meio de pessoa que se apresentou como seu representante, Agostinho 

Maciel, segundo o qual adquiriria 16 linhas telefônicas, com 2.650 

minutos para falar, ligações gratuitas de Tim para Tim e de Tim para 
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Nextel, recebimento de treze aparelhos Nokia 201 e três Iphones 4S com 

16 GB de memória, cuja fatura mensal não passaria de R$ 777,00; (b) o 

representante da companhia ré lhe prometeu enviar sua via do contrato 

em uma semana, mas nunca a entregou; (c) uma semana após firmar o 

contrato recebeu 50 chips da companhia telefônica ré, apenas nove dos 

treze aparelhos Nokia, e apesar de ter recebido os três Iphones, todos 

eram de modelo inferior, 4 com 8 GB de memória, e não os contratados, 

4S com 16 GB de memória; (d) ativou apenas os 16 chips contratados e 

conseguiu conversar apenas com pessoa que se apresentou como sócio 

do representante da companhia telefônica ré com quem tinha firmado o 

contrato, Antonio Brito, a quem comunicou o ocorrido e lhe prometeu 

retirar os 34 chips excedentes; (e) após um mês de uso dos 16 chips 

ativados, recebeu a primeira fatura no valor de R$ 1.977,35, valor muito 

superior ao contratado; (f) contatou novamente Antonio Brito que foi até 

seu estabelecimento e (f1) lhe aconselhou pagar a fatura no valor em que 

foi emitida para evitar a suspensão das linhas em uso, pois lhe restituiria 

a diferença de R$ 706,45; (f2) retirou os 34 chips que recebeu em 

excesso sob a promessa de que daria baixa deles no sistema, a fim de 

regularizar a situação; (g) recebeu o valor de R$ 706,45 por depósito 

bancário e pediu o imediato cancelamento dos 34 chips adicionais, não 

contratados, todavia, a segunda fatura de telefonia que recebeu incluiu 

seu valor, de modo que pagou apenas o valor correspondente às linhas 

efetivamente utilizadas; (h) constatou que ao contrário do que tinha 

contratado, as ligações para Nextel também era cobradas; (i) após muito 

tentar, obteve com a companhia telefônica ré uma via do contrato que 

firmou e, quando a recebeu, verificou que a o contrato que a companhia 

ré dispunha era diverso daquele que firmou e que a assinatura nele 

lançada era falsa, o que motivou a lavratura de boletim de ocorrência em 

07 de fevereiro de 2013; (j) não conseguia usar normalmente as 

dezesseis linhas que efetivamente contratou porque elas nem sempre 
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funcionavam, o que lhe obrigou a adquirir dezesseis chips pré-pagos por 

não poder ficar sem comunicação com seus funcionários e clientes; (k) 

registrou várias reclamações junto à companhia telefônica ré sobre os 

problemas que enfrentou, porém várias delas nem sequer foram 

respondidas e outras lhe foram indevidamente cobradas; e (l) farta de 

tantos problemas, pediu o cancelamento do contrato e transferiu suas 

linhas para outra companhia telefônica, porém, a companhia telefônica ré 

lhe cobrou, na fatura subsequente, multa rescisória de R$ 3.359,54.

Pediu, por isso (a) a imediata suspensão do envio das 

faturas telefônicas e da cobrança da multa rescisória; (b) a declaração da 

(b1) inexistência dos débitos referentes às trinta e quatro linhas não 

contratadas e referentes às ligações de Tim para Nextel; (b2) 

inexigibilidade da multa rescisória; (c) a condenação da companhia 

telefônica ré (c1) a devolver em dobro os valores que pagou para 

registrar suas reclamações, R$ 114,95 e R$ 77,81; (c2) no pagamento de 

indenização por danos morais.

A companhia telefônica ré alegou, em resumo, na 

contestação, que: (a) os valores cobrados da sociedade autora lhe são 

devidos, pois refletem as condições do contrato que lhe foram entregues 

por seu representante, Agostinho Maciel, em nome dela, autora, que 

usou regularmente os serviços e por eles deve pagar; (b) não é 

responsável pelos transtornos e prejuízos sofridos pela sociedade autora, 

de exclusiva responsabilidade do seu representante, Agostinho Maciel; 

(c) a multa rescisória, cuja contratação é legítima, também é devida, pois 

expressamente prevista no contrato; e (d) a sociedade autora não sofreu 

dano moral.

O recurso da sociedade autora deve ser conhecido apenas 

em parte e, na parte conhecida, comporta parcial provimento e o da 

companhia telefônica ré deve ser desprovido.

Insta de início consignar que a sociedade autora não pediu, 
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na inicial, a devolução em dobro dos valores que eventualmente teria 

gasto na aquisição dos aparelhos celulares que recebeu da companhia 

telefônica ré.

Tal pedido revela indevida inovação recursal e, por isso, 

não deve ser conhecido.

Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:

9158662-70.2004.8.26.0000   Apelação
Relator(a): Paulo Alexandre Ayres de Camargo
Comarca: Comarca nâo informada
Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado B
Data do julgamento: 17/02/2006
RECURSO - Fundamentos - Inovação - Impossibilidade de se 
requerer, em grau recursal, a apreciação de pedido que não foi feito em 
primeira instância - Hipótese de não conhecimento - Recurso não 
conhecido.

0151261-23.2011.8.26.0100   Apelação 
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/05/2014
APELAÇÃO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Cobrança 
de diferença de valores Inovação em grau recursal Impossibilidade de 
mudança de causa de pedir e pedido após o sentenciamento do feito 
Recurso não conhecido.

0035002-23.2010.8.26.0053   Apelação / 
Relator(a): Osvaldo de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/10/2012
APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA. 1. Pedido de restituição de 
ICMS Causa petendi da ação vinculada à cobrança de ICMS sobre a 
demanda contratada e não utilizada de potência elétrica - Inovação da 
causa de pedir em etapa recursal, a fim de que a restituição recaia 
sobre a suposta ilegalidade de cálculo por dentro Inviabilidade 
Inteligência dos artigos 264, caput, e 517 do Código de Processo Civil 
Sentença mantida. 2. Recurso não conhecido.

O CDC é aplicável a este caso.

Prescreve o art. 2°, do CDC, que é consumidor a pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
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destinatário final. 

O STJ firmou o recente entendimento de que pode ser 

considerado consumidor aquele que exaure a função econômica do bem 

ou serviço, excluindo-o definitivamente do mercado de consumo, 

devendo ser verificado, ainda assim, no caso concreto, se existe uma 

relação de vulnerabilidade de uma parte em relação à outra que justifique 

a adoção da legislação consumerista. 

Tal teoria foi denominada de finalista aprofundada por 

admitir o abrandamento da tese de que a simples utilização do bem ou 

serviço na atividade produtiva do adquirente faz com que não seja ele 

considerado consumidor.  

Menciono, a propósito, trecho de recente julgado que 

explica detalhadamente o posicionamento atualmente adotado pelo STJ: 

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. 
REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. 
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
“Após alguma oscilação, a jurisprudência do STJ atualmente se 
encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade 
de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria 
finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera 
destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do 
bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
[...]
Com isso, fica excluído da proteção do CDC o consumo 
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para 
as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, 
o preço final) de um novo bem ou serviço.
Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela 
pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem 
ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.
Em suma, o caráter distintivo da teoria finalista reside no fato de o ato 
de consumo não visar ao lucro tampouco à integração de uma 
atividade negocial.
A despeito disso, a jurisprudência  aí incluída o próprio STJ  
tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto 
no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da 
teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a 
doutrina vem denominando finalismo aprofundado.
Com efeito, esta Corte tem “mitigado os rigores da teoria finalista para 
autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora 
não seja destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 
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situação de vulnerabilidade” (...). (REsp 1195642 / RJ, Relatora 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

Neste caso, a sociedade ré é exploradora de atividade de 

comércio varejista de móveis.

Por outro lado, o serviço de telecomunicações é utilizado 

na comunicação com seus funcionários e clientes, devendo, portanto, ser 

considerada em situação de vulnerabilidade em relação aos serviços 

telefônicos contratados.

É, pois, a sociedade autora consumidora, por exaurir o 

serviço de comunicação fornecido pela companhia telefônica ré, retirando-

a do mercado, ainda que a utilize para o desenvolvimento de sua 

atividade econômica.

É incontroversa (a) a falsidade da assinatura do 

representante da sociedade autora lançado no termo de contratação por 

ela juntado aos autos, no qual teria contratado o recebimento dos 

cinquenta chips, e não apenas de dezesseis (f. 33); (b) a contração pelas 

partes, em setembro de 2012, de plano pelo qual a sociedade autora 

adquiriria 16 linhas telefônicas, com 2.650 minutos para falar, ligações 

gratuitas de Tim para Tim e de Tim para Nextel, recebimento de treze 

aparelhos Nokia 201 e três Iphones 4S com 16 GB de memória, cuja 

fatura mensal não passaria de R$ 777,00; e (c) as ligações de Tim para 

Nextel foram indevidamente cobradas.

Ademais, está provado nos autos que: (a) em setembro de 

2012, a sociedade autora recebeu cinquenta chips e não os dezesseis 

contratados (f. 34/45), e não recebeu todos os aparelhos telefônicos que 

o representante da companhia telefônica ré lhe prometeu no momento da 

contratação e nem a cópia do contrato assinado em setembro de 2012 (f. 

46/47); (b) o valor das faturas mensais de telefonia da sociedade autora 

somavam valores bem superiores ao que incontroversamente lhe foi 
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prometido, R$ 777,00, e refletiam a contração das trinta e quatro linhas 

telefônicas adicionais não contratadas por ela (f. 56/119); (c) a sociedade 

autora pagou a integralidade do valor da sua primeira fatura de telefonia, 

com vencimento em 25 de outubro de 2012, R$ 1.977,35, e recebeu R$ 

706,45, de Antonio Brito, que se apresentou como sócio do representante 

da companhia telefônica ré, Agostinho Maciel, com que contratou o plano 

para dezesseis chips (f. 56/66); (d) em relação às faturas de telefonia 

vencidas em (d1) novembro de 2012, a sociedade autora pagou apenas 

R$ 884,68, referente às linhas contratadas, mas não pagou a fatura no 

valor de R$ 1.274,95, referente às trinta e quatro linhas adicionais, não 

contratadas (f. 67/75); (d2) dezembro de 2012, a sociedade autora pagou 

apenas R$ 751,52, referente às linhas contratadas, mas não pagou a 

fatura no valor de R$ 1.237,82, referente às trinta e quatro linhas 

adicionais, não contratadas (f. 76/84); (d3) janeiro de 2013, a sociedade 

autora pagou todas elas, no valor total de R$ 434,50, pois a companhia 

telefônica ré não lhe cobrou pelas trinta e quatro linhas adicionais, não 

contratadas (f. 85/92); (d4) fevereiro de 2013, a sociedade autora pagou 

apenas R$ 473,44, referente às linhas contratadas, mas não pagou as 

faturas nos valores de R$ 727,20, e nem a no valor de R$ 3.107,84, 

referente às trinta e quatro linhas adicionais, não contratadas, juros 

moratórios e multa da fatura de novembro de 2012 e multa pela rescisão 

do comodato, no valor de R$ 787,84 (f. 93/98); (d5) março de 2013, a 

sociedade autora não pagou nenhuma das quatro faturas de telefonia 

emitidas em seu nome ante o pedido do cancelamento de todas as suas 

linhas (f. 99/118); (e) a companhia telefônica ré em janeiro de 2013, 

cobrou R$ 114,95 e R$ 77,81, pelas reclamações registradas pela 

sociedade autora em relação às suas faturas de telefonia (f. 52).

A companhia telefônica ré não juntou aos autos nenhum 

outro documento além de seus atos constitutivos.

Não provou, pois, a contratação das cinquenta linhas pela 
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sociedade autora e nem impugnou a alegação de falsidade da assinatura 

do contrato por ela juntado, que revelaria tal acordo.

Ilegítima, pois, a cobrança da sociedade autora dos 

débitos referentes (a) às trinta e quatro linhas adicionais àquelas 

efetivamente contratadas, inclusive à multa rescisória a elas referentes; e 

(b) às ligações efetuadas a partir das dezesseis linhas efetivamente 

contratadas para telefones operados pela Nextel, ante a incontroversa 

gratuidade de tais ligações.

Estão provadas nos autos as dificuldades enfrentadas pela 

sociedade autora em normalizar sua situação junto à companhia 

telefônica ré, desde o final de setembro de 2012, mesmo após diversos 

contatos com as pessoas com quem tratou que se apresentaram como 

representantes da companhia telefônica ré, o que, aliás, não foi por ela 

impugnado na contestação.

É incontroverso, ademais, que o cancelamento das 

dezesseis linhas efetivamente contratadas só ocorreu em razão da longa 

persistência dos problemas enfrentados pela sociedade autora, mesmo 

após comunicá-los à companhia telefônica ré.

Indevida, destarte, o valor da multa rescisória em relação 

às dezesseis linhas efetivamente contratadas pela sociedade autora.

Sem razão, porém, a sociedade autora no tocante à não 

devolução dos aparelhos telefônicos por ela recebidos ou o reembolso de 

seus valores à companhia telefônica ré.

Resolvido o contrato deverá a sociedade autora devolver à 

companhia telefônica ré os aparelhos a ela entregues em comodato ou, 

caso queira com eles permanecer, pagar seu valor, sob pena de se 

enriquecer sem causa, como, aliás, constou na sentença.

A devolução em dobro dos valores incontroversamente 

pagos pela sociedade autora em razão do registro de impugnações das 

faturas de com os valores dela inexigíveis é devida.
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A Constituição Federal assegura a todos, 

independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos 

Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 

de poder (art. 5º, XXXIV, “a”).

Não poderia, pois, a companhia telefônica ré, 

concessionária do serviço público de telecomunicações, cobrar da 

sociedade autora qualquer valor ao registro de impugnação do valor de 

emissão das faturas.

A devolução dessa taxa, cujos boletos foram emitidos em 

14 de janeiro de 2013 (f. 52), é devida em dobro porque, ao menos desde 

novembro de 2012, a companhia telefônica ré já tinha conhecimento das 

diversas dificuldades enfrentadas pela sociedade autora que, desde 

então, incontroversamente registrou junto a ela diversas reclamações (f. 

50/51).

Registre-se que não há nos autos prova da indevida 

inscrição dos débitos inexigíveis da sociedade autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. 

Todavia, a não entrega dos equipamentos prometidos, a 

entrega de diversas linhas adicionais não contratadas e a insistência da 

companhia telefônica ré em cobrar por tais linhas, durante meses, excede 

o mero aborrecimento, e revela a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste 

Tribunal:

0003473-79.2010.8.26.0604   Apelação / Telefonia     
Relator(a): Kioitsi Chicuta  
Comarca: Sumaré  
Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 09/12/2010  
Prestação de serviços. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade 
de dívida cumulada com indenização por danos morais. Débito 
resultado de instalação de linha não solicitada. Ação julgada 
parcialmente procedente. Dano moral reconhecido. Desnecessidade de 
comprovação de prejuízo efetivo. Insistência nas cobranças indevidas 
e ameaça de inclusão de seus dados na SERASA que, por si só, 
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justificam a indenização. Usuário que se viu envolvido em verdadeira 
"via crucis" sem resolver a pendência. - Ofensa ao direito de 
personalidade caracterizado e que ultrapassa limites do mero 
aborrecimento ou incômodo. Dano moral. Indenização fixada com 
razoabilidade. Recurso desprovido. [...]

0012513-35.2008.8.26.0320   Apelação / Telefonia     
Relator(a): José Malerbi  
Comarca: Limeira  
Órgão julgador: 35ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 18/03/2013  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA) - INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL - APLICAÇÃO DOS DITAMES DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DISPONIBILIZAÇÃO DE 
LINHA NÃO REQUERIDA E COBRANÇA EM VALORES 
SUPERIORES AOS EFETIVAMENTE DEVIDOS - AUSÊNCIA DE 
PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS PELA CONCESSIONÁRIA, COM 
INSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA E POSTERIOR 
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE 
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NO SERVIÇO 
DEMONSTRADA, COM EVIDENTE CAUSAÇÃO DE DANO 
MORAL [...] As regras do Código de Defesa do Consumidor se 
aplicam à espécie, eis que presentes as figuras do fornecedor e do 
consumidor- A falha na prestação do serviço restou comprovada, na 
medida em que a usuária foi cobrada pela disponibilização de linha 
telefônica que não solicitou, bem como lhe foram exigidos, 
relativamente às linhas de sua titularidade, valores superiores aos 
efetivamente devidos. A despeito das reiteradas reclamações por ela 
procedidas, restou demonstrada a cobrança indevida e subsequente 
inclusão do seu nome no rol de maus pagadores [...].

9173091-66.2009.8.26.0000   Apelação / Prestação de Serviços     
Relator(a): Gilson Delgado Miranda  
Comarca: Diadema  
Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 13/08/2013  
TELEFONIA. Cobrança indevida. Mudança de plano. Cobrança de 
valores a maior em várias faturas. Versão da ré de que os valores a 
maior se referem à cobrança retroativa "prorrata". Defesa inconsistente 
diante das provas produzidas. Danos morais delineados. Inércia da ré 
em retificar as faturas não obstante as provocações extrajudiciais do 
autor. Insistência nas cobranças. Recurso provido.   

Sendo público o serviço de telefonia, prestado por pessoas 

jurídicas de direito privado, sob o regime de concessão ou permissão, 

submetem-se as companhias telefônicas ao comando constitucional do 

§6º do art. 37 da CRFB/88, que preceitua que “as pessoas jurídicas de direito 
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público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direto de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ademais, sua responsabilidade objetiva decorre também 

do Código de Defesa do Consumidor, pelo serviço defeituoso prestado 

(art. 14, CDC). 

Responde, pois, objetivamente a companhia telefônica ré 

pelo dano moral sofrido pela sociedade autora. 

Devida, portanto, a indenização por danos morais.

A sentença fixou o valor da indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros 

moratórios desde 24 de junho de 2013, data da prolação da sentença.

Esse valor merece ser mantido, por ser razoável e 

suficiente para compensar a autora pelos danos morais sofridos, sem, 

contudo, lhe ensejar o enriquecimento sem causa.

A sociedade autora pediu (a) a suspensão do envio das 

faturas telefônicas e da cobrança da multa rescisória; (b) a declaração da 

(b1) inexistência dos débitos referentes às trinta e quatro linhas não 

contratadas e referentes às ligações de Tim para Nextel; (b2) 

inexigibilidade da multa rescisória; (c) a condenação da companhia 

telefônica ré (c1) na devolução em dobro os valores pagos para registrar 

suas reclamações, R$ 114,95 e R$ 77,81; (c2) no pagamento de 

indenização por danos morais.

Com o parcial provimento da parte conhecida da apelação 

da sociedade autora, sucumbiu a sociedade autora apenas no tocante à 

obrigação de devolver os aparelhos telefônicos à companhia ré ou a ela 

pagar o valor a eles correspondente, fixada na sentença.

Reputa-se, pois, que sua sucumbência foi de 1/3 (um 

terço) e de 2/3 (dois terços) a da companhia telefônica ré.

Condeno, pois, a companhia telefônica ré no pagamento 
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de 2/3 das custas e despesas processuais gastas pela sociedade autora, 

corrigidas monetariamente pelos índices da tabela prática deste Tribunal 

desde as datas dos desembolsos e a sociedade autora no pagamento de 

1/3 (um terço) das custas e despesas processuais gastas pela ré, 

corrigidas monetariamente desde as datas dos desembolsos.

A honorária, se o pedido tivesse sido julgado procedente 

ou improcedente, seria fixada em R$ 3.020,60 (três mil e vinte reais e 

sessenta centavos), equivalente a 10% do valor dado à causa, R$ 

30.206,02 (f. 18).

Considerando a sucumbência recíproca nessas 

proporções e a compensação, condeno a companhia telefônica no 

pagamento dos honorários advocatícios de R$ 1.006,86 (mil e seis reais 

e oitenta e seis centavos), corrigidos desde este julgamento e acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês após a fluência do prazo de 15 dias 

para pagamento voluntário dessa verba em cumprimento do julgado.

Conheço, pois, em parte do recurso da sociedade autora 

e, na parte conhecida, lhe dou parcial provimento e nego provimento ao 

recurso da companhia telefônica ré.

Morais Pucci
Relator

Assinatura eletrônica
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