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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000394-44.2016.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante 
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado EXERGY ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª 
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 Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

Renato Rangel Desinano
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21.296

Apelação nº 1000394-44.2016.8.26.0514

Comarca: Itupeva - Vara Única

Apelante: Telefônica Brasil S/A 

Apelado: Exergy Engenharia Ltda

Juiz(a) de 1ª Inst.: Viviani Dourado Berton Chaves

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
TÍTULO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR 
DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência dos 
pedidos – Cobrança indevida nas faturas mensais de 
serviços de telefonia – Compra de 12 aparelhos telefônicos 
da marca Apple (modelo iPhone) em nome da autora – 
Alegação de cobrança indevida - Canhoto de nota fiscal da 
compra de mercadorias assinado por pessoa estranha aos 
quadros de funcionários da autora –Insurgência da ré - 
Descabimento - Hipótese em que a autora negou a 
existência de relação jurídica com a ré, de modo que 
incumbia à requerida comprovar a efetiva ocorrência do 
negócio jurídico - Embora apresentada cópia do canhoto de 
suposta nota fiscal assinado, tal documento não socorre a 
requerida, pois se desconhece o respectivo signatário – 
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO nesta 
parte.

MULTA DIÁRIA  Descumprimento de decisão liminar 
que determinou o restabelecimento dos serviços de telefonia 
(ligações telefônicas e SMS) prestados à empresa autora por 
parte da ré  Posterior majoração do valor do dia-multa em 
razão da retinência no descumprimento  Alegação de 
excesso  Pleito de redução do valor arbitrado, sob pena de 
enriquecimento ilícito da autora  Descabimento  Valores 
que guardam proporção e se mostram razoáveis em relação 
à obrigação principal, bem assim ao período de 
inobservância da r. decisão judicial  Manutenção do 
quantum fixado, pena de inefetividade das decisões judiciais 
 Decisão mantida  RECURSO NÃO PROVIDO nesta 

parte.
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Trata-se de recurso de apelação interposto em face de 

sentença, disponibilizada no DJe de 22.03.2017, cujo relatório se adota, que 

em “ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada” proposta 

por EXERGY ENGENHARIA LTDA contra TELEFÔNICA DO BRASIL S/A 

(VIVO S/A), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a 

inexigibilidade do débito decorrente da NF nº 007251500, no valor total de 

R$38.800,00; b) condenar a requerida a restituir à autora eventuais valores 

pagos pelo parcelamento do débito ora declarado inexigível, atualizado 

desde a data do desembolso e acrescido de juros legais de 1% desde a 

citação; c) tornar definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 58 e 87. Por 

fim, em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios, 

arbitrados em 20% sobre o valor da causa (fls. 313/315).

Recorre a ré. Pugna pelo afastamento do Código de 

Defesa do Consumidor na hipótese, especialmente no que tange à inversão 

do ônus da prova. Afirma que era da autora o ônus de provar o fato 

constitutivo de seu direito. Sustenta que o valor fixado pelo MM. Juízo a quo 

a título de “astreintes” (R$1.500,00) é exagerado e desproporcional, 

implicando enriquecimento ilícito da autora e ofensa aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Postula a exclusão das astreintes ou, 

subsidiariamente, a redução do valor diário arbitrado como “astreintes”, nos 

termos do artigo 461, § 6º do Código de Processo Civil. Requer a reforma do 

julgado para: a) reconhecer-se a total improcedência dos pedidos, bem 

assim b) a exclusão/redução da condenação a título de multa diária 

(R$19.500,00) e c) consequente inversão dos ônus da sucumbência (fls. 

319/327). 

Recurso recebido e contrariado (fls. 342/345).
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É o relatório.

PASSO A VOTAR.

Segundo consta dos autos, EXERGY ENGENHARIA 

LTDA ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória 

de danos morais com pedido de tutela antecipada” contra TELEFÔNICA 

BRASIL S/A.

Narra na petição inicial ser cliente da requerida, 

utilizando os serviços de telefonia por ela prestados no exercício de suas 

atividades empresariais no ramo de engenharia mecânica industrial 

(cadastro na Anatel  Plano 025/Pós/SMP- Plano Vip Assinatura).

Afirma que em meados de dezembro de 2015 recebeu 

uma fatura na qual fora incluído o valor de uma compra de 12 (doze) 

aparelhos celulares da marca “Apple”, modelo i-Phone, cujo pagamento fora 

dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$1.620,00, totalizando 

a quantia de R$38.800,00.

Nega qualquer contratação de compra junto à ré, razão 

por que efetuou reclamações da fraude junto ao correspondente SAC, bem 

assim à Anatel, por três vezes. Noticiou o fato também por meio de registro 

de Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Polícia de Itupeva SP (fls. 

19/20).

Sustenta que a empresa ré apresentou tão-somente 

canhoto fiscal de nº 007251800, assinado por MARCOS ALMEIDA, na data 

de 23.10.2015. Alega desconhecer a pessoa que apôs sua assinatura no 

documento, eis que não integra seus quadros de funcionários. Observa ter 
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sido utilizado carimbo com grafia incorreta do nome da empresa no aludido 

canhoto. 

Requer a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

para que a ré se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem assim se lhe permita efetuar os depósitos das parcelas 

vencidas (meses de dezembro/2015 a março de 2016) e vincendas em juízo 

(com exclusão das quantias indevidas) para que se afastem os efeitos da 

mora em seu prejuízo; a declaração da inexistência do débito; a condenação 

da ré ao pagamento de indenização por danos morais, na hipótese de envio 

de seu nome aos órgãos protetivos do crédito (fls. 01/08). 

Diante dos fatos trazidos a seu conhecimento, a MM. 

Magistrada concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando, ainda, 

que a ré restabeleça os serviços de telefonia da autora, realizando os 

necessários desbloqueios (ligações e SMS), no prazo de 24 horas, sob pena 

de multa diária de R$500,00 (fls. 58).

Em razão do descumprimento da ordem anterior, a N. 

Julgadora elevou o valor da multa diária para o valor de R$1.500,00, a partir 

do 10º dia de desobediência (fls. 87).

Em resposta, a ré afirma ter atuado no exercício regular 

de um direito ao proceder a cobrança dos produtos adquiridos pela autora. 

Atribui, de forma subsidiária, eventual culpa pelo fato fraude a terceiros, que 

deve reparar de forma direta o prejuízo causado à requerente. Rechaça a 

configuração de dano moral em desfavor da autora, que em nenhum 

momento teve sua imagem maculada em razão da cobrança que lhe fora 

encaminhada. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor à empresa autora, especialmente no tocante à inversão do 
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ônus da prova. Junta apenas e tão-somente seus atos constitutivos e 

procuração (fls. 110/117).

Em réplica, a autora reitera a existência de falha na 

prestação dos serviços, bem assim o descumprimento do ônus probatório 

insculpido no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Em sede de especificação de provas, a autora pugnou 

pela produção de prova testemunhal, pericial (perícia grafotécnica) e 

documental (fls. 195/196), ao passo que a ré informou não mais possuir 

provas a produzir (fls. 197).

 

Neste cenário, o D. Juízo a quo julgou antecipadamente 

a lide, nos seguintes termos (fls. 314/315):

“(...) Com efeito, a requerente nega qualquer 
contratação de 12 aparelhos de Iphone, asseverando 
ainda desconhecer o nome da pessoa que os teria 
recebido, e alertando para o fato de que o carimbo 
colocado juntamente com a assinatura do pretenso 
recebedor da mercadoria não trás o nome correto da 
empresa autora.

Uma vez que a autora alega fato negativo, qual 
seja, a inexistência de relação jurídica, cumpria à 
requerida, pela regra do ônus da prova, apresentar fato 
modificativo do direito que a autora afirma ter.

No entanto, a ré não pleiteou produção de 
provas, tampouco trouxe aos autos provas documentais 
que demonstram ter agido com a cautela e diligência 
necessárias a evitar a atuação de um fraudador.

De fato, é incontroverso que o carimbo colocado 
no canhoto apresentado  aliás, único documento 
apresentado e que indicaria ser a autora a recebedora 
dos produtos  está com a grafia errada.

Interessante ainda observar que a ré não 
apresentou nota fiscal da mercadoria, com o endereço 
onde teriam sido entregues os produtos, tampouco 
esclareceu de que forma  via telefone, e-mail ou 
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atendimento presencial  foi ajustada a compra dos 12 
aparelhos Iphone.

Assim é que a requerida não demonstrou o fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 
porquanto não comprovou sua diligência à habilitação da 
linha mencionada.

A ação delituosa, desse modo, evidencia-se na 
atitude da ré ao faturar a compra de 12 aparelhos de 
telefone celular irregularmente, em nome da autora, sem 
utilizar um mecanismo seguro para referida compra.

Outrossim, qualquer atribuição a terceiro, na 
contratação da avença, não modificaria em nada a 
eventual responsabilização de fornecedora pelo ilícito, 
quando muito, abriria àquela a possibilidade do direito de 
regresso contra quem tivesse dado azo ao débito 
irregular.

Quanto aos danos morais, contudo, não há de 
se considerar que os dissabores experimentados pela 
autora extrapolam aqueles a que as empresas estão 
sujeitas nas complexas relações travadas diuturnamente 
em sociedade, sendo oportuno destacar que o nome a 
autora não foi negativado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I 
do CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial 
(...)”.

Contra esta decisão insurge-se a ré, ora apelante.

A pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso não merece 

provimento quanto ao pedido de reforma do capítulo da sentença que 

declarou a inexigibilidade do débito.

Com efeito, a análise dos autos demonstra que a autora 

negou a existência de qualquer relação jurídica com a ré, de modo que 

incumbia à requerida demonstrar a ocorrência do negócio jurídico que 

lastreou a emissão das cobranças encaminhadas na fatura mensal de 
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dezembro de 2015 (fls. 25/30).

De fato, admitir que a autora deveria demonstrar a não 

realização do negócio corresponderia a lhe impor o ônus de produzir prova 

negativa.

Nesse passo, convém destacar que não se ignora que a 

ré não apresentou qualquer documento comprobatório do seu direito. E, a 

despeito da existência de canhoto supostamente assinado por preposto da 

autora, não se comprovou qualquer relação do recebedor apontado com a 

requerente.

Outrossim, como bem pontuado na r. sentença, o 

carimbo aposto no canhoto fiscal acostado aos autos contém erro grosseiro 

de grafia da razão social da autora (“Exergy Engenaria Ltda.” e não Exergy 

Engenharia Ltda.), corroborando a versão de fraude alegada pela autora na 

Inicial.

Assim, notória a falha na prestação de serviços por parte 

da ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da 

compra e venda mercantil de 12 iphones que ensejou a emissão da fatura 

endereçada à autora (R$38.800,00).

Nesse contexto, insta acrescentar que nem mesmo se 

poderia exigir da autora que suscitasse a falsidade da assinatura, uma vez 

que a pessoa que firmou assinatura é desconhecida, tornando inviável a 

eventual realização de perícia grafotécnica.

Nesse contexto, não havendo qualquer outro documento 

capaz de demonstrar a efetiva celebração de negócio jurídico entre as 
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partes, impõe-se a declaração de inexigibilidade da cobrança encaminhada 

(R$38.800,00 em 24 vezes).

Por fim, ressalta-se que a r. sentença não aplicou à 

hipótese a inversão do ônus da prova, tal qual prevista no Código de Defesa 

do Consumidor, sendo descabido o pleito de seu afastamento.  

Ademais, causa estranheza o fato da apelante sustentar 

inaplicável in casu o Código de Defesa do Consumidor, mas invocar, em 

contrapartida, a excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 

3º do mesmo Codex.

 

Neste aspecto, como bem apanhado pelo N. Julgador: 

“(...) qualquer atribuição a terceiro, na 
contratação da avença, não modificaria em nada a 
eventual responsabilização de fornecedora pelo ilícito, 
quando muito, abriria àquela a possibilidade do direito de 
regresso contra quem tivesse dado azo ao débito 
irregular”.

Superada tal questão, é mister analisar o pedido de 

afastamento/redução do valor da multa diária arbitrada em razão do 

descumprimento da decisão antecipatória dos efeitos da tutela jurisdicional 

de fls. 58.

Nota-se que a ré, inobstante fixada multa diária inicial de 

R$500,00 para a hipótese de descumprimento da obrigação de religar os 

serviços de telefonia e SMS fornecidos à autora, manteve-se inerte (fls. 58). 

Tais fatos foram noticiados pela própria autora nos autos.

Neste passo, o MM. Juízo a quo para dar efetividade ao 
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comando inserto na r. decisão que antecipou os efeitos da tutela 

jurisdicional, elevou o valor da multa diária para o importe de R$1.500,00, 

fixando como marco inicial o 10º dia de descumprimento do comando 

judicial (fls. 87).

Dessume-se dos autos que, ao total, foram 19 dias de 

descumprimento da medida imposta, considerando que incidiram 9 dias de 

multa no valor de R$500,00 e 10 dias de multa ao valor de R$1.500,00. 

Assim, ao total, o valor das astreintes fixadas soma a importância de 

R$19.500,00, conforme afirmado pela própria apelante.

Destarte, o N. Magistrado tem poderes de impor a 

aplicação de multa diária como meio coercitivo para concretização da tutela 

de urgência.

Destaca-se que, como a multa diária tem por objetivo 

garantir a eficácia da determinação judicial, não se deve estabelecer um 

valor diminuto, que não cause à parte nenhum sacrifício para o seu 

adimplemento, tampouco quantia excessiva, sem correlação com o 

interesse econômico envolvido, provocando um enriquecimento sem causa 

da parte contrária.

Na hipótese, não é excessiva a fixação das “astreintes” 

no valor de R$ 19.500,00, em razão do descumprimento da ordem de 

religação dos serviços de telefonia à autora (ligações e SMS), sobretudo se 

levado em conta o porte da instituição financeira e a natureza da causa, cujo 

valor fora atribuído em R$38.800,00 (valor da obrigação principal). Decidir 

de modo diverso acarretaria a inefetividade das decisões judiciais. 

Ademais, ressalta-se que o cumprimento imediato da 
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determinação judicial teria afastado a incidência das “astreintes” devidas 

pela ré.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso.

RENATO RANGEL DESINANO
Relator


		2017-10-24T13:31:12+0000
	Not specified




