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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004465-16.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante 
TELEFÔNICA BRASIL SA, são apelados CONSTRUTORA M CORREA LTDA e M 
CORRÊA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

ACORDAM, em 32ª 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 KIOITSI 
CHICUTA (Presidente) e FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.

São Paulo, 25 de maio de 2017

RUY COPPOLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Telefônica Brasil S/A

Apelada: Construtora M Correa Ltda. e M Correa Empreendimentos 

Imobiliários

Comarca: Ribeirão Preto  10ª Vara Cível

Relator Ruy Coppola

Voto nº 36.657

EMENTA
Prestação de serviços. Ação ordinária. Migração do plano de 
telefonia móvel, com a aquisição de 50 linhas.  Oferecimento 
de 50 novos aparelhos, dos quais 40 seriam trocados por 2 
Iphones.  Construtora que só recebeu 1 Iphone, que foi 
cobrado, e as contas do plano anterior, o que caracterizou 
falha na migração.  Linhas que foram bloqueadas e nome da 
coautora M Correa Empreendimentos Imobiliários que foi 
incluído no rol de inadimplentes.  Ré afirma apenas que a 
cobrança foi regular e pelo uso das linhas. Sentença que 
condenou a ré a restituir o valor em dobro, bem como ao 
pagamento de indenização por dano moral, comprovado neste 
caso.  Restituição que deve ser feita em dobro neste caso. 
Reparação do dano moral que deve ser fixada em valor que 
permita propiciar uma compensação razoável à vítima, sem 
configurar fonte de enriquecimento indevido em detrimento 
da parte vencida.  Valor de R$ 10.000,00 que se mostra 
adequado. Litigância de má-fé caracterizada. Apelo da ré 
improvido. 

Vistos,

Trata-se de ação ordinária, promovida por 

Construtora M Correa Ltda. e M Correa Empreendimentos Imobiliários 

em face de Telefônica Brasil S/A, que, pela r. sentença proferida a fls. 

193/200, foi julgada procedente para: 1) condenar a ré a restituir as 

autoras, em dobro, o valor pago indevidamente (R$ 19.363,66 em 

dobro = R$ 38.727,32), com correção monetária desde o desembolso 
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e juros legais moratórios, a contar da citação; 2) condenar a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 para cada autora, com correção monetária a partir da 

sentença e juros legais moratórios a contar da citação; 3) confirmar a 

tutela de urgência.

  Por fim, a ré foi condenada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% sobre o valor da condenação.

Apela a ré (fls. 203/214), alegando que: não há 

como vislumbrar a ocorrência de ato ilícito de sua parte no episódio 

narrado na inicial; as autoras não apresentaram os elementos 

mínimos para comprovação do fato constitutivo de seu direito; não há 

qualquer indicativo de cobrança indevida, sendo certo que as 

informações contidas nos autos demonstram cabalmente a tentativa 

das autoras em se eximir de suas obrigações contratuais; não se faz 

presente, por questões lógicas, o nexo de causalidade; no contrato 

firmado pelas partes, consta a aquisição de 50 linhas telefônicas, 

habilitadas no plano LD MASTER e de 50 aparelhos Smartphone 

Samsung G110; o valor total dos aparelhos ficou no valor de R$ 

15.600,00, parcelado em 24 vezes de R$ 650,00, com valor mensal 

do plano de R$ 1.152,50; as cláusulas do contrato em questão foram 

legítima e livremente ajustadas; a pretensão da devolução em dobro é 

cabível somente nas hipóteses expressamente previstas pelo artigo 

940 do Código Civil; as autoras não demonstraram a ocorrência do 

dano moral; alternativamente, o valor da indenização deve ser 

reduzido.

Recurso tempestivo, com a resposta (fls. 220/228).
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É o Relatório.

As autoras são empresas pertencentes ao mesmo 

grupo econômico e, pretendendo uma redução nos custos do plano 

de telefonia, adquiriram da ré um novo plano de telefonia móvel, 

segundo o qual, seriam disponibilizadas 50 linhas, em nome da 

segunda autora, com a entrega de 50 aparelhos novos da marca 

Samsung G110.

Foi feita a promessa de migração do plano 

existente na Construtora M Correa para o novo plano feito em nome 

de M Correa Empreendimentos Imobiliários, uma vez que foi exigido 

um novo número de CNPJ.

Como bem asseverado pelas testemunhas das 

autoras em audiência, e narrado na petição de fls. 183/188:

“No entanto, o preposto da ré, que seria o consultor 

de nome Marcio, teria apresentado, como solução para baixar os 

custos, um novo contrato de 50 linhas, em nome da segunda autora 

porque teria que ser indicado um CNPJ diferente, sendo que tal plano 

previu a entrega de 50 aparelhos, com a promessa de que o valor 

mensal seria menor e seriam trocados os 40 aparelhos celulares 

básicos por dois IPhones de ultima geração.

Mas, ao invés de reduzir custos, a ré passou a 

cobrar os dois  contratos e o Sr. Marcio sumiu com os 40 aparelhos e 

trouxe apenas um IPhone, que ainda por cima foi cobrado da autora, 

conforme documento anexos à inicial.

Além de cobrar em dobro o serviço que foi 

disponibilizado, além de desligar várias vezes as linhas, em que pese 
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ter o vendedor sumido com 40 aparelhos e ainda ter cobrar por um 

aparelho IPhone, a ré ainda mandou o nome das autoras para os 

cadastros dos inadimplentes, mesmo recebendo muito mais que lhe 

era devido” 

Em razão disso, a sentença determinou a 

restituição, em dobro,  do valor de R$ 19.363,66, bem como o 

pagamento, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 

10.000,00.

O apelo ofertado pela ré não impugna a 

fundamentação da sentença.

E ainda assevera que caberia às autoras, 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre os fatos narrados e o dano 

moral.

A ré vai além:

Diz que 

“Ademais, não há qualquer indicativo de houve 

cobrança indevida, sendo certo que as informações contidas na 

defesa constante dos autos demonstram, cabalmente, a tentativa das 

Apeladas em eximir-se de suas obrigações contratuais” (fls. 206).

Ocorre que as testemunhas indicadas pelas autoras 

provaram tudo o que foi narrado na inicial.

Fernanda asseverou que não foi feita a migração, 

continuando as autoras a pagar as duas contas, do plano novo e do 

antigo, aduzindo que chegou a receber um boleto de R$ 8.000,00 de 

uma empresa de factoring.

Já Lucélia, confirmou que a ré cobrou pelo Iphone, 
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apesar da promessa da troca pelos 40 aparelhos Samsung, e que a 

ré bloqueou as linhas telefônicas.

A ré, por sua vez, não apresentou uma testemunha 

sequer.

O artigo 1010 do CPC de 2015 (antigo 514 do 

Código de 1973)  estabelece que a apelação, interposta por petição 

dirigida ao juiz, conterá: I-  os nomes e a qualificação das partes; II  - 

a exposição do fato e do direito; III -  as razões do pedido de reforma 

ou de decretação de nulidade; IV  o pedido de nova decisão.

Comentando o antigo artigo 514, falando sobre a 

regularidade formal dos recursos, Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. 

Nery mostram o seguinte:

"Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de 

admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de 

interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do 

inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigido ao juízo 

destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso. 

Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, 

não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o Tribunal não poderá 

conhecer do recurso.

......

O apelante deve dar as razões de fato e de direito, pelas quais entende 

deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do 

inconformismo, o recurso não pode ser conhecido."(in "Código de Processo 

Civil Comentado", Ed. RT, 6ª. Edição, pág. 854/55, notas 1 e 6).

Sobre o assunto examine-se também a nota 8, ao 

mesmo artigo 514:
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"Juntamente com a fundamentação, o pedido de nova decisão delimita o 

âmbito de devolutividade do recurso de apelação: só é devolvida ao tribunal ad quem 

a matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). Sem as 

razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de se saber qual foi a matéria 

devolvida. Não pode haver apelação genérica, assim como não se admite pedido 

genérico como regra. Assim como o autor delimita o objeto litigioso (lide) na petição 

inicial (CPC 128), devendo o juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido (CPC 460) 

com o recurso de apelação ocorre o mesmo fenômeno: o apelante delimita o recurso 

com as razões e o pedido de nova decisão, não podendo o tribunal julgar além, 

aquém ou fora do que foi pedido."(in ob. cit. pág. 855).

Quando examinamos a apelação interposta 

constatamos que nada se diz com relação à sentença proferida. No 

recurso oferecido, a apelante não indica as razões pelas quais a 

sentença não deve subsistir.

Em nenhum momento a apelante rebate 

especificamente os fundamentos da sentença.

Se assim ocorre, o recurso está carente de razões, 

imprescindíveis ao seu conhecimento, como é de rigor:

"Recurso - Apelação - Fundamentação hábil - Ausência - Não comporta 

provimento apelo destituído de fundamentação hábil. Sentença confirmada, ademais, 

no plano do reexame necessário, posto formal e substancialmente em ordem." (Ap. 

s/ Rev. 551.554-00/9 - 3ª Câm. - Rel. Juiz MILTON SANSEVERINO - 

J. 27.7.99).

A fundamentação do recurso constitui pressuposto 

essencial e condição de sua admissibilidade. Fundamentar o recurso 

é criticar a decisão, apontando-lhe os erros, sobretudo para que o 

julgador possa tomar conhecimento das razões do recorrente como 
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base de sua pretensão a um novo julgamento mais favorável. (A.Rg. 

451.503 - 1º Gr. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 5.2.96, "in" 

JTA (LEX) 159/298).

O E. STJ já decidiu que "as razões do recurso 

apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e 

devem profligar os argumentos deste" (REsp no. 25.656/RJ, Rel. Min. 

Demócrito Reinaldo - j. 22.09.1993, DJ 18.10.1993).

Aquela mesma Corte Superior entende que não 

pode a parte simplesmente reproduzir petições anteriores, pois as 

razões de recurso devem ser deduzidas de modo a externar os 

motivos pelos quais não pode prevalecer a decisão de primeiro grau, 

em confronto com o que ali se dispôs, e que essa conduta revela 

comodismo inaceitável (REsp 359.080, Min., José Delgado, pois cabe 

ao apelante apresentar claramente os fundamentos pelos quais 

espera que o Tribunal, contrariando o julgamento monocrático, profira 

outro, que lhe seja mais favorável (Apelação sem Revisão no. 

1.023.162-0/3, Rel. Des. Walter Exner, julgada por esta Câmara).

Mais recentemente o E. STJ confirmou seu 

entendimento sobre esse tema:

"Apelação. Requisitos de admissibilidade. Art. 514 do CPC. Ausência. 

Recurso especial conhecido e improvido. 1. Ao interpor o recurso de apelação, deve 

o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo 

suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos 

constantes nos autos. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e improvido" 

(REsp 722.008/RJ , Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, in 

DJ 11.06.2007, pág. 353. No mesmo sentido, REsp 553.242, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJU 09/12/03).
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Araken de Assis em seu "Manual dos Recursos" 

mostra que:

"Recurso desacompanhado de razões ressente-se da falta de relevante 

requisito, mostrando-se inadmissível, proclamou a 6ª Turma do STJ. Sem a 

motivação, de fato revelar-se-ia impossível estabelecer a extensão do recurso, total 

ou parcial, e o recorrido responder ao recurso." (Editora RT, 2007, p. 197).

Mais adiante, na mesma obra, ensina o ilustre 

doutrinador:

"Essas exigências se mostram compreensíveis e indispensáveis. Elas 

significam que o recorrente expõe uma causa - 'causa petendi', portanto - para o 

pedido de reforma, invalidação ou integração, e tal causa assenta numa crítica à 

resolução tomada no provimento quanto à questão decidida. Não há, assim, simetria 

com os fundamentos da inicial ou da contestação, por exemplo, embora a censura se 

desenvolva, por óbvio, dentro do quadro geral da causa. A diferença na formulação 

das teses parece evidente. Por exemplo: João pleiteia gratificação por risco à saúde 

da pessoa jurídica de direito público, alegando que o exercício das atribuições 

inerentes ao cargo prejudica-lhe a audição, mas o juiz reitera o pedido, baseando-se 

na ausência de norma local concedendo a vantagem pecuniária para aquela situação; 

na apelação contra tal sentença, não bastará João reproduzir os fundamentos da 

inicial, destacando o trabalho em condições insalubres, incumbindo-lhe alegar que a 

gratificação é devida, a despeito da falta de previsão legal, ou que o órgão judiciário 

interpretou erroneamente a norma aplicável à espécie. É claro que a alegação do 

recorrente se desenvolve dentre do quadro geral traçado pelas postulações iniciais 

das partes (inicial e resposta). Porém, há diferenças quantitativas e qualitativas 

flagrantes. Ao recorrente urge persuadir o tribunal do desacerto do provimento 

impugnado." (pág. 198).

Ainda assim, não assiste qualquer razão à ré pelo 
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modo como agiu.

Simplesmente não procedeu à migração do plano 

antigo para o novo, cobrando das autoras os dois; também não 

entregou os dois Iphones, em  troca a 40 aparelhos Samsung; 

entregou apenas um Iphone e cobrou por ele; mesmo cobrando 

quantias indevidas, levou o nome das autoras para o rol de 

inadimplentes e bloqueou as linhas telefônicas.

Como asseverado na sentença, 

“Todas as tentativas em vão, posto que ambas as autoras 

passaram a ser cobradas indevidamente, já que a requerida não cumpriu os termos 

da migração de plano e as faturas referentes ao correto CNPJ apresentavam valores 

muito maiores do que os acordados na proposta feita pela requerida.

A autora, em apenas cinco meses, teve um gasto que 

ultrapassou R$17.000,00 e ainda foi cobrada pelo aparelho iPhone 6 que havia 

trocado pelos 40 celulares, ou seja, novamente, a autora foi cobrada indevidamente 

por aquilo que nunca recebeu.

Além da péssima prestação de serviços, evidenciada pelos 

sucessivos atos desastrosos acima descritos, a requerida praticou condutas lesivas, 

consistentes em ameaçar incluir o nome da autora no cadastro dos inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito e ainda suspendeu o serviço de telefonia prestado às 

autoras” (fls. 196/197).

Não há dúvidas que algo muito errado ocorreu na 

migração do plano de telefonia que foi oferecido às autoras.

Ficou demonstrada a ilegitimidade do procedimento 

da ré.

Também deve ser condenada a ré a suportar o 

pagamento da indenização a título de dano moral, necessária a 
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ressarcir o prejuízo sofrido pelas autoras em razão de sua conduta 

culposa e arbitrária.

Não se nega a possibilidade da pessoa jurídica 

sofrer dano moral, na esteira de Súmula do STJ.

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 

angústias no espírito de quem a ela se dirige, e exatamente isso 

ocorreu no caso vertente:

"Com efeito, ainda que não se admita a possibilidade de pessoa jurídica 

sofrer abalo íntimo, induvidoso é que certos fatos repercutem no seu conceito junto 

ao mercado, o que afeta o fundo de comércio, patrimônio material do empresário. 

Essa questão terminológica não abala, porém, o fato de ser ainda assim devida a 

indenização por dano moral." (APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 877.156/1, 

ARANTES THEODORO, Relator).

Evidente o dano moral na hipótese.

Quanto ao valor da indenização, o eminente 

Desembargador Antonio Rigolin, da 31ª Câmara deste Tribunal, já 

deixou anotado que "A indenização pela reparação do dano moral deve ser 

fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar 

conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a 

não repetir a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve 

prevalecer o critério adotado pela sentença."  (Ap. c/ Rev.  589.890-00/1).

Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o 

valor da reparação.

Como dito pelo eminente Desembargador Orlando 

Pistoresi, quando integrava a Colenda 4ª Câmara de Direito Privado 
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do Tribunal de Justiça:

"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de 

fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' (Pontes de 

Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54,5.536, no. 1, p.61). 'O importante é a par 

do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como 

assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune 

aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de 

desequilíbrios sócio-jurídicos' (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in RT 

631/135).

Por outro lado, 'Resta para a Justiça, a penosa tarefa de dosar a 

indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão 

que, por sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários'.

'O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente 

arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada 

caso, principalmente em função do nível socio-econômico dos litigantes e da maior 

ou menor gravidade da lesão' (Humberto Theodoro Junior, Alguns Impactos da Nova 

Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9) (Ap.c/Rev. no. 263.455-1/9)".

Deste modo, conclui-se que os danos morais 

devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no 

caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os 

aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado 

pelo evento e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no 

entanto, constituir fonte de enriquecimento ilícito para o autor, não se 

mostrando exacerbado e tampouco insuficiente, tendo em vista as 

peculiaridades do caso em análise, o valor da indenização fixado em 

R$ 10.000,00, e, principalmente como forma de evitar a reiteração da 

prática danosa pela ré.
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Por fim, a restituição do valor pago indevidamente 

deve ser feito em dobro neste caso.

A Súmula n. 159 do E. Supremo Tribunal Federal 

exige a comprovação da má-fé para que seja em dobro.

Ocorre que, até mesmo na apelação, a ré não 

reconhece a ilegalidade do procedimento adotado na migração de 

plano das autoras, tampouco das cobranças feitas até mesmo do 

plano antigo, o que denota a sua má-fé.

A conduta da ré está caracterizada pela resistência 

injustificada ao cumprimento do comando judicial, ao interpor este 

recurso com intuito meramente protelatório, além de faltar com a 

verdade, também perante este Tribunal, razão pela qual a condeno 

nas penas da litigância de má-fé.

Deste modo, devidamente caracterizada a litigância 

de má-fé da apelante em afronta ao art. 80, incisos II,  IV e VII do 

Código de Processo Civil, de rigor sua condenação no pagamento de 

multa de 10% sobre o valor da causa corrigido,  bem como de 

indenização equivalente a R$ 4.000,00, nos termos do artigo 81 do 

CPC.

Tanto a multa como a indenização deverão ser 

corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, com aplicação de juros de mora de 1% a partir da 

publicação deste acórdão.

Por fim, majoro os honorários advocatícios  

sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, uma vez que 

compatível com o trabalho desempenhado pelo patrono das autoras 

em grau recursal.
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Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

RUY COPPOLA

   RELATOR


		2017-05-26T16:22:04+0000
	Not specified




