
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2016.0000821725

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1009866-06.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado 
HIAGO ANDRADE NICOLAU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante TIM 
CELULAR S/A.

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
CARLOS DE BARROS (Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E 
CORREIA LIMA.

São Paulo, 7 de novembro de 2016.

ROBERTO MAIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1009866-06.2015.8.26.0320
Apelante/Apelado: Hiago Andrade Nicolau 
Apelado/Apelante: Tim Celular S/A
Comarca: Limeira
Voto nº 14142-D

APELAÇÃO. TELEFONIA. Obrigação de fazer e 
indenização por danos morais. Sentença de parcial 
procedência que excluiu o dano moral. Inconformismo da 
empresa de telefonia com relação ao restabelecimento do 
pacote de whatsapp turbo ao autor. Cancelamento indevido 
do plano. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 
Ré que não se desincumbiu de comprovar os fatos 
impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor 
(art. 333, II, CPC/73). Autor que se insurge também com 
relação ao dano moral. Inexistência de dano. Caso que 
reflete mero aborrecimento. Sentença mantida.  Recursos 
não providos.

VOTO n° 14142-D

RELATÓRIO:

 

Trata-se de ação declaratória, obrigação de fazer e 

indenizatória por danos morais proposta por Hiago Andrade Nicolau em 

face de Tim Celular S/A. Alega o autor, em síntese, que por ato ilícito 

imputado à ré veio a sofrer dano moral, pois houve irregular 

cancelamento dos serviços de telefonia e por isso requer seu 

restabelecimento para o novo plano contratado, com emissão das 

faturas de julho a setembro. Aduz ainda que contratou este novo plano 

em 8 de junho de 2015 e a ré, além de não cumprir com o contratado, 

continuou emitindo faturas referentes ao plano anterior, até, finalmente 

cancelar os serviços. Foi deferida antecipação da tutela para 

fornecimento dos serviços de telefonia referente ao plano contratado 

denominado “Controle Whatsapp Turbo”, bem como emissão dos boletos 

para pagamento referentes aos valores contratados do plano.
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Sobreveio sentença a fls. 114/116, cujo relatório se 

adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando 

definitiva a antecipação da tutela para o fim de determinar que a ré 

forneça os serviços de telefonia contratados pelo autor referente ao 

plano denominado “Controle Whatsapp Turbo”, e emita os boletos de 

pagamento nos valores contratados, sob pena de multa diária de R$ 

100,00. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 

Sucumbência recíproca. 

Opostos pelo autor embargos de declaração a fls. 

124/126, foram rejeitados a fls. 127.

Apela a parte ré (fls. 130/134), alegando, em 

resumo, que, (A) é impossível cumprir a obrigação de fazer determinada 

vez que o pacote “Whatsapp Turbo” não se trata de um plano, mas de 

um pacote adicional adquirido pelo cliente e atrelado à sua franquia já 

contratada anteriormente; (B) o pacote Whatsapp Turbo concede por 30 

dias corridos, contados a partir da data da ativação, promocionais, o 

benefício do uso do aplicativo whatsapp para envio de mensagens de 

texto, áudios, vídeos e imagens, sem descontar da franquia de dados, 

limitado a 50Mb por dia. (C) ao ativar o benefício do uso do whatsapp o 

cliente tem até o 30º dia para usufruir do benefício; (D) a empresa não 

tem como fornecer em definitivo um plano inexistente, já que o item 6 

do regulamento anexo a este recurso comprova que é impossível 

fornecer o serviço desvinculado do pacote contratado pelo autor.  Pugna 

pela declaração de exigibilidade do débito e pelo afastamento da 

condenação por dano moral.

O autor também apela (fls. 145/149). Aduz que 

deve ser reconhecido o dano moral causado pela empresa ré, diante do 

corte ilegal do serviço, incidindo sobre o valor a ser arbitrado juros de 

mora desde a data do evento danoso e ainda a condenação da parte 
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contrária em honorários advocatícios.

Os recursos foram regularmente processados.

FUNDAMENTAÇÃO:

De início, consigno que os recursos são tempestivos, 

ao autor foi deferida a gratuidade da justiça (fls. 47) e a empresa de 

telefonia recolheu as custas (fls. 141).

Prosseguindo, a r. sentença recorrida merece ser 

mantida pelos próprios fundamentos.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do 

Consumidor por se tratar de típica relação consumerista.

Todavia, mesmo que se entendesse por não aplicar 

ao caso a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do 

referido diploma legal, certo é que o autor comprovou a contratação do 

pacote de “Whatsapp Turbo”, tanto que cobrado em sua fatura a fls. 11.

Logo, mesmo que não houvesse a inversão do ônus 

da prova, caberia à empresa de telefonia a comprovar os termos da 

contratação entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, nos 

termos do artigo 373, II, do CPC/15. Todavia, nenhum documento 

apresentou à contestação.

No mais, restou comprovada a contratação pelo 

demandante do pacote de serviço denominado “Whatsapp Turbo”, pelo 

valor de R$ 44,99, conforme fatura vencida em 15/9/2015 (fls. 11).

Em que pesem os argumentos trazidos pela 
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empresa apelante, em especial o fato de que o pacote “Whatsapp Turbo”  

não é pacote autônomo e sim atrelado ao anteriormente contratado pelo 

autor, ressalta-se que a ré apelante não se desincumbiu de demonstrar 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

alegado pelo autor apelado. Ônus este da fornecedora do serviço, nos 

termos do CDC.

Aliás, cumpriu a apelante a tutela antecipada e não 

alegou em momento algum na contestação a impossibilidade de 

restabelecimento do pacote “Whatsapp Turbo”.

O “regulamento do pacote infinity turbo whatsapp” 

juntado com razões de apelação a fls. 136/140 não é documento novo, e 

por isso deveria ter sido produzido na contestação, não podendo ser 

considerado na apreciação deste recurso. Não se pode inovar nesta sede 

recursal. 

Assim, correto o entendimento do juízo a quo ao 

esclarecer que:

O autor, embora tivesse contratado novo plano, não 

foi atendido quanto à mudança, mantendo a ré as 

cobranças referentes ao plano anterior com a 

emissão indevida das faturas  vide documento de 

fls. 25 referente à cobrança do período entre 7 de 

junho de 2015 am6 de julho de 2015 quando já 

contratado o novo plano; nota-se ainda, que 

somente foi emitida fatura no valor correto do plano 

contratado em setembro de 2015, não obstante 

continuar incorrendo a ré na omissão em 

disponibilizar ao autor os serviços contratados 

referente ao novo plano aderido.  Olvidando dos 
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termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8078/90, 

observa-se que a ré não logrou comprovar o 

cumprimento do quanto contratado entre as partes, 

em especial, no que tange à disponibilidade dos 

serviços oferecidos no novo plano contratado pelo 

autor, continuando a emitir faturas do plano anterior 

e vindo a cancelar os serviços de telefonia em 

agosto de 2015; distingui-se que apenas veio a 

restabelecer os serviços e de forma correta após a 

concessão da tutela antecipada. Impunha-se, então, 

a ré o ônus de provar a regularidade da prestação 

dos serviços, ônus que a ré não se desincumbiu de 

exercer considerando a relação consumerista havida 

entre as partes. Por sua vez, o autor, através dos 

documentos que instruíra a petição inicial, logrou 

comprovar a ineficiência dos serviços contratados, a 

inadequação com os termos da oferta e do quanto 

efetivamente contratado pelo autor, consumidor. 

Assim, considerando as circunstâncias fáticas e 

jurídicas, há que se reconhecer a falha do serviço 

operada pela ré. Portanto, evidenciado se mostra o 

erro, a ilicitude, a irregularidade por parte da ré; 

ilícito civil, havendo, então, de lhe impor o 

restabelecimento do serviço de telefonia ao autor 

nos termos da alteração do novo plano contratado 

denominado “controle whatsapp turbo”, assim como 

a emissão de boletos para pagamento nos valores 

contratados (fls. 114/115).

 

Nessas circunstâncias, diante do cumprimento da 

tutela antecipada e da ausência de prova da impossibilidade de 

manutenção do pacote contratado pelo autor, é de rigor manter a 
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sentença neste ponto. 

Quanto à multa, lembre-se que a empresa apelante 

somente restabeleceu o serviço após a propositura desta ação, portanto, 

fica mantida sua fixação. E ainda, o valor determinado é condizente com 

o porte da empresa, não cabendo redução.

Já quanto ao dano moral, insurgem-se os apelantes.

De fato, o dano moral indenizável é aquele que 

carrega, para quem dele é vítima, ofensa à reputação, que fuja à 

normalidade e cause séria interferência. É essa a teleologia da 

Constituição Federal de 1988 quando trouxe tal modalidade de dano ao 

ordenamento no artigo 5º, V e X.

Assim, diferentemente do quanto alegado pelo 

apelante, não houve para este, com a cobrança vexatória a ponto de 

transformar sua rotina ou imagem pública. No caso concreto, não há 

comprovação de que o recorrente teve a sua reputação abalada. Não 

houve sequer inscrição do nome do requerente nos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito.

O caso narrado trata, sim, de um mero 

aborrecimento, situação que, apesar de desagradável, não é causa 

bastante a ensejar pagamento de indenização por dano moral.

Corroborando-se o quanto acima esposado, é de se 

mencionar, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho, que o mero dissabor, 

aborrecimento, magoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora 

da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da 

normalidade no nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a 
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ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos 

(Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores).

Não se olvide que o conceito de indenização tem sua 

etimologia na palavra "demere", que significa tirar, apoucar, diminuir. 

Indenizar, portanto, é tornar indene, ou seja, repor aquilo que foi tirado, 

diminuído, sendo certo que o aqui narrado pela autora não é capaz de 

diminuir sua honra, autoconfiança ou produzir qualquer outro abalo 

psíquico ou moral.

Mencione-se, mais, que é tendência da 

jurisprudência contemporânea coibir a banalização do dano moral, 

desencorajando os pedidos incabíveis de reparação, para que não se 

desvirtue o instituto, reconhecendo direito a indenizações por dano 

moral apenas nos casos em que houver perturbação, no mundo 

fenomênico, da honra da vítima, quando tem renegada a tão festejada 

dignidade da pessoa.

Deste modo, fica mantida a sentença que indeferiu o 

pleito de danos morais.

No mais, era caso de parcial procedência da 

demanda, sendo de rigor, consequentemente, a decretação da 

sucumbência recíproca, com cada parte arcando com as despesas e 

custas processuais até aqui recolhidas, além dos honorários do advogado 

contrário, ora fixados em R$ 1.500,00 para cada lado, observada a 

gratuidade da justiça se concedida.

À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede 
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recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para 

arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer 

qualquer reparo.

Por derradeiro, buscando dar efetividade aos 

princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo, e, na 

tentativa de evitar uma já costumeira oposição indiscriminada de 

embargos declaratórios, têm-se por expressamente ventilados neste 

grau de jurisdição todos os dispositivos constitucionais e legais citados 

nas apelações e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los um 

a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral, 

conforme assentado por STF e STJ.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, voto pelo não provimento dos 

recursos.

     ROBERTO MAIA
             Relator
  (assinado eletronicamente)


