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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008608-66.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante PAULO 
ROGERIO AMARO DOS SANTOS, é apelada CLARO S/A.

ACORDAM, em 27ª 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 DAISE 
FAJARDO NOGUEIRA JACOT (Presidente), MOURÃO NETO E SERGIO ALFIERI.

São Paulo, 15 de agosto de 2017

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº  : 12.031
APELAÇÃO Nº : 1008608-66.2016.8.26.0597 
COMARCA  : SERTÃOZINHO  3ª VARA CÍVEL
APELANTE  : PAULO ROGERIO AMARO DOS SANTOS
APELADA  : CLARO S.A.
JUIZ  : NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES

*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Telefonia. Autor 
que alega desconhecimento da contratação de terceira linha 
móvel. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com o 
pagamento das verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária 
por equidade em R$ 700,00, com observância da “gratuidade”. 
APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por 
cerceamento de defesa a pretexto de privação da dilação 
probatória, notadamente quanto à apresentação das gravações 
telefônicas pela Operadora ré, pugnando no mais pela 
procedência da Ação. REJEIÇÃO. Cerceamento de defesa não 
configurado. Demonstração documental da contratação, 
mediante contrato efetivamente assinado pelo consumidor, 
com indicação clara da aquisição de nova linha pós-paga, da 
mensalidade correspondente e ainda do prazo de fidelidade, 
com a multa em caso de rescisão antecipada, em contrapartida 
ao desconto para a aquisição de aparelho celular iPhone. 
Ausência de impugnação específica contra essa assinatura e de 
comprovação do pagamento da dívida questionada mediante 
recibo. Configuração de dívida exigível. Decreto de 
improcedência que era de rigor. Sentença mantida. 
RECURSO NÃO PROVIDO.*

Vistos.

O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada, 

decidindo “in verbis”: “JULGO IMPROCEDENTE a ação e revogo a 

liminar. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em 

R$500,00, ressalvada a gratuidade judiciária” (fls. 94/95).

A sentença foi proferida no dia 18 de abril de 2017, 
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já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Inconformado, apela o autor pugnando pela 

anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da 

dilação probatória, insistindo quanto ao mais no decreto de integral 

procedência da Ação, invocando a inversão do ônus da prova (fls. 97/111).

Anotado o Recurso (fl. 112), a ré apresentou 

contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 114/124) e os 

autos subiram para o reexame (fl. 157).

É o relatório, adotado o de fl. 136.

Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a 

r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “JULGO IMPROCEDENTE a ação 

e revogo a liminar. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo por 

equidade em R$500,00, ressalvada a gratuidade judiciária” (fls. 94/95).

A Apelação foi apresentada e processada sob a égide 

do Código de Processo Civil de 2015 e comporta conhecimento, porquanto 

observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.011, inciso 

II, do Código de Processo Civil de 2015).

Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante, 

mantinha relação contratual com a Operadora ré, ora apelada, em relação às 

linhas móveis nºs (16) 992205705 e (16) 992888855 (v. fls. 23 e 27/29). 
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Consta que a fatura mensal referente ao período de 22 de julho de 2016 a 19 

de julho de 2016, com vencimento no dia 05 de agosto de 2016, foi enviada 

para o autor, envolvendo uma terceira linha móvel, dessa vez pelo nº (16) 

991623068 (v. fl. 23).

Segundo a inicial, o autor era titular das duas linhas 

indicadas e, no dia 22 de junho de 2016, aceitou o plano de migração das 

duas linhas oferecido pela ré, com pacote mensal de R$160,00 e aquisição 

subsidiada de aparelho celular, mas foi surpreendido no dia 23 de julho de 

2016 com a inclusão da terceira linha no seu plano e, ante o não pagamento 

da fatura correspondente, que havia sido questionada sem sucesso pelo 

consumidor, a ré promoveu o bloqueio dos serviços em relação às duas linhas 

telefônicas efetivamente utilizadas, além da cobrança de multa contratual de 

R$ 647,46, tanto que reclamou com o intermédio do Procon da Cidade de 

Sertãozinho, neste Estado, mas sem sucesso, daí o ajuizamento da Ação (v. 

fls. 24/26).

A Operadora ré, em resposta, defendeu a 

regularidade dos procedimentos adotados, trazendo aos autos o “Termo de 

Adesão de pessoa Física para Planos de Serviço Pós-Pagos  SMP” assinado 

pelo consumidor no dia 22 de junho de 2016, com previsão de contratação da 

terceira linha pós paga nº (16) 991623068, com permanência de um ano, 

além da aquisição do aparelho iPhone 5s, que custava originalmente R$ 

1.989,00, pelo preço inferior de R$ 691,00, estabelecida a multa de R$ 

691,00, além da mensalidade de R$ 134,99 pelo plano mensal contratado 

(“sic”, fl. 78).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1008608-66.2016.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO Nº 5/8

Malgrado a resistência do autor, ora apelante, a r. 

sentença apelada não comporta a pretendida anulação ou reforma.

A preliminar de cerceamento de defesa pela privação 

da dilação probatória, a pretexto da não apresentação das gravações telefônicas 

referentes aos protocolos indicados, por parte da operadora demandada, não 

prospera. É que, mediante o contrato copiado na fl. 78, a Operadora de 

Telefonia apresentou prova documental convincente, que afasta deveras a 

pretensão inicial, mormente ante a ausência de negativa por parte do autor 

quanto à assinatura a ele atribuída no documento em causa. Assim, apresentada 

a prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito reclamado (v. artigo 

373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015), que bastava ao 

julgamento da causa, a dilação probatória era de todo desnecessária, a teor do 

disposto nos artigos 355, inciso I, 370, parágrafo único, e 371 do mesmo 

Código Processual.

Quanto ao mais, restou bem evidenciado nos autos 

que o autor, ora apelante, firmou com a ré, ora apelada, a contratação da linha 

adicional questionada, recebendo desconto significativo para a compra do novo 

aparelho celular, com cláusula de permanência e previsão de multa em caso de 

descumprimento, com clara assinatura do consumidor (v. fl. 78).

O referido contrato, que não foi impugnado de forma 

satisfatória pelo demandante, revela a regularidade da cobrança da mensalidade 

correspondente pela ré, além da multa pela quebra antecipada do contrato pelo 

consumidor. Tanto basta para afastar a pretendida inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor, ante a efetiva comprovação do 
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fato impeditivo do direito reclamado por parte do Fornecedor.

Aliás, no referido “Termo de Adesão de pessoa 

Física para Planos de Serviço Pós-Pagos  SMP”, assinado pelo consumidor 

no dia 22 de junho de 2016, constam de forma clara as informações referentes 

à contratação, com indicação precisa da mensalidade cobrada, do desconto na 

aquisição do aparelho e ainda da multa em caso de rescisão antes de 

completada a permanência do cliente pelo prazo de um (1) ano.

Observa-se que o autor sequer impugnou essa 

assinatura e tampouco apresentou Incidente de arguição de falsidade no 

tocante. Assim, não acode o autor mera impugnação genérica a pretexto de 

“documento confeccionado de forma unilateral” (”sic”, fl. 82), nem a alegação 

de que foi ludibriado pela ré no ato da contratação e também pela Central de 

Atendimento ao Consumidor, quando do questionamento da cobrança. 

Diante da convincente prova documental, era 

mesmo de rigor a comprovação do pagamento do débito pelo autor, não 

bastando, para a exclusão da dívida e para a condenação da ré em 

indenização moral, mera alegação de que não havia sido cientificado quanto 

aos termos da contratação em causa.

Assim, bem demonstradas a contratação e a 

pendência do débito objeto da restrição, a improcedência era decorrência 

lógica.

Resta, pois, a rejeição do Recurso, mas com a 
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majoração da verba honorária devida ao Patrono da ré, ora apelada, para R$ 

700,00, “ex vi” do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015. 

A propósito, eis a Jurisprudência:

0016083-92.2008.8.26.0590   Apelação / Compra e Venda  
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/11/2014
Data de registro: 06/11/2014
Ementa: COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. DÉBITO EXISTENTE. 
NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGAÕS DE PROTEÇÃO AO DÉBITO DEVIDA. DANO 
MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. A patente existência de débito que 
autoriza a negativa não enseja reparação de dano moral. Ademais, quando há diversas 
outras inscrições anteriormente apontadas por outros credores. Com amparo da Súmula 
385 do STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

0156971-24.2011.8.26.0100   Apelação / Telefonia
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/03/2014
Data de registro: 28/03/2014
Ementa: INDENIZATÓRIA - DANO MORAL Prestação de serviços de telefonia Alegação 
de que houve indevida inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 
crédito Hipótese, porém, em que o apontamento decorreu de inadimplência das prestações 
avençadas Existência de anterior anotação legítima em nome da autora - Dano moral não 
configurado Verba indevida Orientação da Súmula nº 385 do STJ - Improcedência da 
ação mantida - Recurso desprovido.

0031895-25.2013.8.26.0001   Apelação / Cartão de Crédito    
Relator(a): Paulo Roberto de Santana
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/10/2016
Data de registro: 10/10/2016
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  BANCO DE DADOS  INSCRIÇÃO 
LEGÍTIMA  DÍVIDA DECORRENTE DE SALDO DEVEDOR NO CARTÃO DE 
CRÉDITO  FATO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO PELO RÉU, QUE BEM SE 
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA  IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA  
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR, TODAVIA, AFASTADA - RECURSO PROVIDO 
EM PARTE.

1030110-58.2015.8.26.0577   Apelação / Bancários    
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: São José dos Campos
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Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/09/2016
Data de registro: 20/09/2016
Ementa: Apelação. Ação de declaração de inexistência de débito. Nulidade da sentença 
por ausência de fundamentação. Inocorrência. Regularidade da negativação do nome do 
autor pela cessionária do crédito. Inexistência de prova da quitação ou outra forma de 
extinção da obrigação. Ausência de notificação da devedora quanto à cessão de crédito. 
Ineficácia da cessão de crédito não caracterizada. Prévia notificação do devedor, nos 
termos do art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação legal imposta à 
mantenedora do serviço de proteção ao crédito e não ao credor. Litigância de má-fé. Não 
configuração. Ausência das hipóteses contidas no artigo 80, do Código de Processo 
Civil/2015. Pedido de reconsideração da revogação da gratuidade processual. Não 
conhecimento. Falta de interesse recursal, haja vista que o benefício não foi revogado. 
Litispendência e conexão. Não conhecimento. Matéria não abordada pela r. decisão 
combatida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente 
conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Impõe-se, pois, a rejeição do Apelo do autor, 

ficando mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, 

inclusive no tocante às verbas sucumbenciais, mas com a majoração da verba 

honorária para R$ 700,00, “ex vi” do artigo 85, § 11 do Código de Processo 

Civil de 2015, com observância da “gratuidade” concedida na Vara de 

origem (v. artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e fl. 32).

  

Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
                          Relatora
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