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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1008250-
97.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante TELEFONICA BRASIL  
S.A, são apelados RICARDO CESAR MOTTA VENCHIARUTTI e RANGEL PARK S/S 
LTDA.

ACORDAM, em 27ª Câmara Extraordinária 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 EDGARD 
ROSA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E MARCOS RAMOS.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2017

AZUMA NISHI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008250-97.2013.8.26.0309

COMARCA: JUNDIAÍ  3ª VARA CÍVEL

MAGISTRADA: FERNANDA SILVA GONÇALVES 

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADOS: RICARDO CÉSAR MOTA VENCHIARUTTI E RANGEL PARK LTDA - 

EPP

Voto n° 4.088

APELAÇÃO. TELEFONIA. Aparelhos telefônicos não 
solicitados. Equívoco por parte da ré. Autor informou o erro e 
pediu o recolhimento dos aparelhos dentro do prazo estipulado. 
Aparelho “Iphone”. Cobrança de valores diversos daqueles 
anteriormente acordados em ligação telefônica. Ausência de 
impugnação das provas juntadas aos autos. Danos configurados. 
Indenização por danos morais. Redução do valor arbitrado. Juros 
de mora desde a citação. Correção monetária desde o 
arbitramento. Honorários advocatícios que bem remuneram o 
trabalho realizado nos autos. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO.

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto 

contra r. sentença de fls. 185/187 que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

ajuizada por RICARDO CÉSAR MOTA VENCHIARUTTI e RANGEL PARK LTDA  EPP 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou procedente o pedido, de modo a 

condenar a ré ao pagamento de R$ 2.477,00 a título de danos materiais e R$ 

10.000,00 a título de danos morais. Pela sucumbência, a ré também foi 

condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% do valor da condenação.

Irresignada com a r. sentença, recorre a ré, 

pleiteando a reforma do julgado (fls. 198/221).
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Sustenta, em apertada síntese, que os autores 

não trouxeram provas de que a cobrança é indevida. Disse que o aparelho foi 

solicitado em 01.10.2012 e apenas foi pleiteada a devolução após decorrido o 

prazo de 7 dias. Alega que os autores entenderam errado o valor do aparelho 

IPHONE, mas, para manter o bom relacionamento com o cliente, fez o reajuste 

do preço. No mais, afirma não ter ocorrido os danos materiais e morais e insurge-

se contra o valor arbitrado, o cômputo dos juros de mora e o arbitramento de 

honorários advocatícios.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos 

(fls. 230) e a parte contrária apresentou suas contrarrazões recursais (fls. 

237/244).

O presente recurso, inicialmente distribuído para 

a 29ª Câmara de Direito Privado, foi redistribuído por sorteio a esta 27ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, conforme Resolução 737/2016 do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo.

É o relatório do necessário.

1.Pelo que se depreende da inicial, a empresa 

ré teria enviado aos autores vários aparelhos telefônicos, mesmo sem terem sido 

solicitados e recusou-se a recebê-los de volta. Ademais, teria oferecido um 

aparelho IPHONE por determinado preço, mas efetuou a cobrança em valor 

diverso. Em razão dos transtornos sofridos, os autores ajuizaram a presente ação 

visando serem ressarcidos pelos danos materiais e morais.

Após a instrução, sobreveio r. sentença julgando 

procedente o pedido, razão pela qual a ré apresentou a presente apelação. 

Porém, suas alegações não comportam acolhimento.

2.As alegações tecidas em sede de 

contestação foram devidamente afastadas pela r. sentença, com fundamentos 

nas provas dos autos. A ré, porém, não demonstra qualquer equívoco no 

entendimento do D. Magistrado de Primeiro Grau. Apenas reitera suas 

alegações, sem impugnar especificamente as razões da r. sentença e os 

documentos que a embasaram (gravação telefônica, e-mails e fatura).

3.Com relação aos aparelhos telefônicos, restou 
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comprovado nos autos que não houve qualquer solicitação por parte dos 

autores. Ademais, os aparelhos foram entregues em 30.10.2012, sendo que o 

equívoco foi imediatamente informado à ré (fls. 46). Desse modo, não prospera 

alegação de que houve o decurso do prazo de 7 (sete) dias para solicitar a 

devolução dos referidos aparelhos.

A devolução ficou pendente porque a ré 

informou que apenas a Sra. Fabiana Crespo poderia fazer referida solicitação. 

Porém, essa pessoa é estranha a esta lide, não havendo qualquer prova de sua 

participação no caso.

Desse modo, temos que os autores solicitaram a 

devolução dos aparelhos dentro do prazo estipulado, que não se consumou de 

imediato por exclusiva desídia da ré.

4.Quanto ao aparelho IPHONE, alega a ré que 

os autores se equivocaram com os valores apresentados, mas que, pelo bom 

relacionamento com o cliente, ajustou o preço final. Ocorre que nenhuma das 

informações prospera.

Primeiramente, a ré não impugnou o valor 

anteriormente oferecido ao autor na gravação da ligação telefônica. 

Tampouco fez o devido reajuste no preço para adequá-lo à quantia 

anteriormente informada, eis que, pelas faturas juntadas, o valor ainda estaria 

incorreto com relação a aquele previamente acordado.

Ressalta-se, novamente, que a ré em nenhum 

momento impugnou ou buscou esclarecer os conteúdos da gravação 

telefônica, e-mails e faturas presentes nos autos. Desse modo, suas alegações 

não devem prevalecer sobre as provas apresentadas, sendo claro que houve a 

cobrança de valores indevidos.

Assim, de rigor a procedência do pedido de 

indenização pelos danos materiais e morais, tendo em vista a cobrança 

indevida dos valores e a desídia da ré em esclarecer e resolver os equívocos 

que ela mesma cometeu, gerando aborrecimentos que extrapolam o mero 

dissabor cotidiano.

5.Porém, tendo em vista os fatos narrados, temos 

que o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais afigura-se 

excessivo. A indenização deve ser proporcional ao dano sofrido, evitando-se o 

enriquecimento ilícito por parte do autor. No presente caso, o dano decorre 
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apenas da desídia da ré em recolher os aparelhos erroneamente enviados e na 

cobrança de valor diverso do combinado para o aparelho IPHONE; não houve 

a negativação do nome do autor em razão de cobrança indevida.

Assim, entendo que R$ 3.000,00 é quantia 

suficiente para reparar os danos morais sofridos.

6.Por fim, cumpre observar que o dispositivo da r. 

sentença apenas especificou os critérios para cômputo de juros e correção 

monetária da indenização pelos danos materiais, sem, contudo, especificá-los 

para os danos morais.

Assim, com relação à indenização de R$ 

3.000,00, por se tratar de ilícito contratual (falha na prestação do serviço), os 

juros de mora devem ser contados a partir da citação, conforme disposto no 

artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária deve incidir a partir da data 

de publicação da r. sentença que o arbitrou, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7.No restante, a r. sentença deve ser mantida. 

Os danos materiais são devidos, tendo em vista a cobrança incorreta dos 

valores. Quanto aos honorários advocatícios, também não há qualquer 

alteração a ser feita, pois o valor arbitrado é condizente com o trabalho 

realizado nestes autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso.

AZUMA NISHI

Desembargador Relator
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