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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0130173-26.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLL 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES LTDA - ME, é apelado 

TELESOLUTION SOLUÇÕES EM CONTACT CENTER E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO LTDA.

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 LUIS 

FERNANDO NISHI (Presidente sem voto), ROCHA DE SOUZA E FRANCISCO 

OCCHIUTO JÚNIOR.

São Paulo, 1 de agosto de 2013.

Kioitsi Chicuta
RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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COMARCA: São Paulo – 37ª Vara Cível – Juíza Márcia Cardoso
APTE.   : Pll Assistência Técnica em Celulares Ltda - Me
APDA.  : Telesolution Soluções em Contact Center e Comércio de Materiais 

    de Comunicação Ltda

VOTO Nº 24.850 

EMENTA: Prestação de serviços. Indenização por 
perdas e danos e lucros cessantes. Ação julgada 
improcedente. Triagem de aparelhos celulares. Parceria 
tácita entre empresa detentora de “know how” na área 
de manutenção de aparelhos celulares e outra empresa 
com conhecimento dos sistemas de operacionalização 
dos serviços, com estipulação de divisão de lucros. 
Contrato verbal. Inexistência de começo de prova por 
escrito. Prova testemunhal. Inadmissibilidade. 
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de ato 
ilícito que consistiria no fechamento de contrato de 
triagem com a Samsung, para operação em âmbito 
nacional, sem a participação da autora. Não 
caracterização. Ré que alega rompimento do ajuste 
ocorrido em março/08. Distrato que não exige 
formalismo por se tratar de contrato verbal (art. 472 
CC). Autora que não se desincumbe do ônus da prova. 
Ausência de mínimo indício de concretização do negócio 
jurídico. Alegação de pendência de pagamento de fatura. 
Inocorrência. Modificação, nesse ponto, do pedido 
inicial. Descabimento.  Indenização por perda de uma 
chance. Inadmissibilidade, diante da não observância de 
probabilidade séria e real de auferir vantagem. Recurso 
improvido.
Ausente início de prova, nada autoriza produção de prova 
exclusivamente oral, mostrando-se correto o julgamento 
antecipado da lide. A admissão de parceria em outros 
negócios não é início de prova em relação ao contrato 
indicado no processo.
Alegado o rompimento da parceria “informal” pela ré, não se 
desincumbiu a autora do ônus de demonstrar a existência e a 
vigência do contrato de parceria ao tempo da celebração de 
ajuste com a Samsung, não se prestando as correspondências 
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eletrônicas a tanto, uma vez que não revelam o conteúdo dos 
contratos firmados e sequer a efetiva prestação de serviços.
É incabível o pedido de indenização por perdas e danos, 
inclusive, por perda de uma chance, porquanto não 
verificada no caso vertente a probabilidade séria e real de 
auferir vantagem.

Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 446/451, 

que julgou improcedente a ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, 

condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados em R$ 5.000,00, atualizados a partir da data da sentença.

Alega a autora, preliminarmente, a nulidade da sentença por 

cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado impediu a produção da 

prova especificamente requerida, notadamente a testemunhal. Sustenta que a r. decisão 

é nula, pois deixou de apreciar inúmeras matérias suscitadas na inicial e na réplica e, 

mesmo com a oposição de embargos declaratórios, não restaram sanadas tais omissões, 

afirmando que há ofensa aos artigos 458, 535, II, do Código de Processo Civil e 93, IX, 

da Constituição Federal. Assevera ser desnecessária a prova documental acerca da 

existência de parceria, pois a própria apelada confessou tal fato, inclusive, o ajuste 

quanto à divisão de lucros e prejuízos entre as partes à razão de 50% para cada uma, 

além do que há prova do envio do projeto de triagem feito para a empresa SAMSUNG à 

apelada, constando logomarca do Grupo Solutions idêntico ao utilizado pela 

Telesolutions, logo, sustenta que há começo de prova da existência do contrato, ao 

contrário do afirmado na r. decisão. Aduz, ainda, que a empresa SAMSUNG já era sua 

cliente desde 03/08/07 e possuía estabelecimento na Comarca de São Paulo, ficando 

demonstrado que houve a prospecção dessa cliente pela ora apelante. Alega que há 

prova suficiente nos autos acerca da parceria comercial, sendo tal fato confessado na 

defesa, aduzindo que os documentos juntados com a exordial não foram sequer 

impugnados. Sustenta que a apelada não contestou os valores relativos às triagens 

apontados na inicial e até juntou aos autos notas fiscais datadas a partir de junho/09 que 
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demonstram o valor do serviço unitário no importe de R$ 5,10 e a captação mensal de 

valores altíssimos com o referido serviço de triagem. Afirma que há início de prova 

material sobre o negócio jurídico realizado, sendo plenamente possível a produção de 

prova oral como complemento da prova documental, sustentando não ter aplicação ao 

caso vertente o disposto no arts. 401 e 402 do Código de Processo Civil. Alega que a 

apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de 

demonstrar a data do rompimento da parceria comercial. Aduz também que a apelada 

sequer respondeu a notificação extrajudicial datada de 10/08/10 que lhe foi enviada, o 

que denota que não houve o rompimento contratual em dezembro/08. Sustenta que a 

apelada contratou diretamente a empresa SAMSUNG, excluindo a ora apelante do 

proveito econômico da parceria que teria sido concretizada verbalmente, mesmo após 

ter apresentado todo o projeto para a prestação de serviços de triagem à empresa 

SAMSUNG. Assevera estar pendente de pagamento o valor de R$ 11.674,42 relativo ao 

mês de março de 2008, sendo imprestável o documento nº 156 juntado aos autos para 

tal comprovação. Insiste no pedido de indenização pela perda da chance no valor de R$ 

10.000,00, aduzindo que a própria apelada confessou que, apesar de a apelante não 

figurar no contrato com a SAMSUNG, a parceria continuaria no tocante ao proveito 

econômico. Requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

para a parte adversa. Por isso, pede a anulação da sentença ou sua reforma.

Processado o recurso com preparo e contrarrazões, os autos 

restaram encaminhados a este C. Tribunal.

É o resumo do essencial.

De início, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. Os elementos existentes nos autos são suficientes para 

que o julgador forme a sua convicção, restando evidente a desnecessidade de dilação 
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probatória. Eventual oitiva de testemunhas em nada alteraria a convicção externada, 

com pormenor de que o juiz é o destinatário maior das provas e a sua produção está 

condicionada à necessidade e à conveniência, tanto assim que, nos termos do artigo 130 

do Código de Processo Civil, pode o magistrado "determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Ainda que a regra do artigo 401 do Código de Processo Civil não 

possa ser interpretada com rigidez, diante das circunstâncias do caso, a prova oral era 

mesmo despicienda, conforme decidiu o MM. Juiz “a quo”. 

De outra parte, o apelante alega que a r. sentença deixou de 

apreciar os seguintes pontos: 

“a) Que o subitem 1.3 da inicial não fora analisado, tratando-se de alegação e forte prova 

documental que demonstra elaboração de projetos pela Apelante (docs. 8 a 15), destinados ao 

suporte que seria dado à empresa Samsung e que, sequer fora analisado o e-mail evasivo da 

Sra. Simone Martiniano, em que a mesma é confessa ao dispor que está chateada e 

desconfortável com o ocorrido, especialmente pela atitude do Sr. Valter Beserra (que acredita 

não estar bem), e que acreditava que o mesmo iria pedir desculpas ao Sr. Lucas Linhares, da 

PLL, pois a mesma (sendo esposa do Sr. Valter Beserra, daTelesolutions), não concorda com a 

atitude dele;

b) Que não fora apreciado o item 2.2 da inicial, no sentido de que havia uma sociedade em  

comum (sem registro dos atos estatutários pelos litigantes), o que os fazia, nos termos dos 

artigos 986 e 988 do Código Civil, responsáveis pelos bens e dívidas em comum;

c) Que não houve sequer impugnação específica pela Apelada quanto à alegação de existência 

de sociedade em comum, pela Apelante;

d) Que a decisão de piso não apreciou pontos importantes levantados em réplica, no sentido de 

que a apelada confessou a existência de parceria, e não produziu qualquer prova no sentido de 

que este havia se encerrado em dezembro de 2008 (ônus que lhe competia);

e) Que a decisão de piso não enfrentou alegações e documentos colacionados no sentido de que 

o projeto para prestação de serviços para a empresa Samsung havia sido desenvolvido pelos Srs. 

Pablo e Lucas Linhares, sócios da apelante, e encaminhados para o Sr. Valter Beserra, da 
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apelada, como dá conta os documentos que não foram impugnados em defesa, às fls. 57 e 64 e 

65 a 92;

f) Que já sendo a SAMSUNG cliente da apelante desde 03 de agosto de 2007 (fls. 23 a 31) e 

tendo a apelada confessado a prospecção da cliente SAMSUNG no item 28 da defesa, é evidente 

que tal cliente fora prospectado pela apelante, sendo a apelada somente indicada para fechar o 

contrato por se tratar de serviços de TRIAGEM, mas a própria defesa é confessa quanto à 

divisão dos lucros (item 27 da defesa);

g) Que o item 34 da defesa, confessa ipsis literis que mesmo não tendo a apelante participado 

do contrato firmado com a Samsung, por se tratar de triagem, os resultados da parceria 

continuariam ocorrendo, com divisão de lucros e de prejuízos;

h) Que o documento de nº 18 da inicial, sequer fora impugnado pela defesa;

i) Que a notificação extrajudicial ocorrida sequer fora respondida pela apelada (doc. 23 da 

inicial);

j) Que o item 6 da réplica sequer fora apreciado, onde se demonstra que a pendência do mês de 

março de 2008 não foi paga, em decorrência do documento encartado às fls. 334 não ter sequer 

a identificação do banco creditante da suposta TED e também que, do documento 155 da 

defesa, não consta do final “comprovante de pagamento em anexo à carta março/09” conforme 

consta dos demais documentos (153, 151 e 149);

k) Que não se apreciou o item 7 da réplica, onde se alegou que a empresa apelada não 

contestou a média de triagens realizada e o valor das mesmas, tendo-se, ao revés, encartado 

notas fiscais com a defesa, que demonstram, per se, que os valores cobrados por triagem até 

mesmo superam aqueles indicados na inicial, em demonstração plena dos prejuízos amargados 

pela apelante;

l) que não fora apreciada a petição protocolada sob o número 000.0.1175043B, em 1 de agosto 

de 2011, na qual há documento que comprova a convocação do Sr. Pablo Linhares, pela 

Samsung, para apresentação do projeto de Tirador Nacional (fls. 375)” 

A maior parte dessas alegações diz respeito à prova de existência 

da parceria, contudo, não se vê em tais assertivas qualquer elemento que possa 

modificar a conclusão a que chegou o magistrado de primeiro grau. A r. sentença 

apreciou todas as matérias suscitadas relevantes ao deslinde do feito, não estando o 

julgador obrigado a abordar um a um os argumentos das partes, observando-se que a 

decisão encontra-se devidamente fundamentada. Inocorrente, portanto, a alegada 
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violação ao disposto nos artigos 458, 535, II, do Código de Processo Civil e 93, IX, da 

Constituição Federal.

Ao que se observa dos autos, a autora afirma ter celebrado com a 

ré, ora apelada, uma parceria “tácita”, com a finalidade de prestação de serviços de 

triagem de aparelhos celulares junto à empresa Samsung, sustentando ser detentora do 

“know how” na área de manutenção de telefones móveis, ao passo que a ré detém 

conhecimento dos sistemas que possibilitam a operacionalização desses serviços, 

participando dos contratos fechados pela ré e ficando estipulada a divisão de ganhos 

decorrentes dessa parceria. 

Em contrapartida, a apelada não nega a parceria “informal” 

ajustada com a apelante em outros negócios, esclarecendo, no entanto, que a prestação 

de serviços referente aos clientes captados dentro do Estado de São Paulo seria 

repassada para a ré e, no tocante aos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, os 

serviços seriam repassados para a autora, ficando ajustada a divisão de lucros e 

prejuízos entre as partes. A apelada sustenta, ainda, ter havido o rompimento dessa 

parceria em dezembro/08, restando apenas a prestação de serviços quanto às triagens de 

celulares Claro nos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a qual foi rescindida 

em março/09. Acrescenta que a autora não participou da contratação da empresa VS 

pela Samsung para operação nacional de triagens de aparelhos celulares, pois referida 

parceria já havia sido rescindida.

No caso, a autora não se desincumbiu do ônus da prova da 

existência do contrato de parceria nos termos da exordial, pois tendo sido alegado o 

rompimento desse ajuste pela ré, ora apelada, não conseguiu a apelante demonstrar sua 

vigência ao tempo em que o Grupo Solutions celebrou contrato com a Samsung. Não há 
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começo de prova escrita, sendo que os e-mails trocados entre as partes não se prestam a 

comprovar aludido ajuste, pois não revelam o conteúdo dos contratos firmados e a 

efetiva prestação de serviços. Mesmo o e-mail datado de 09/06/09, apontado pela 

apelante, nada comprova, dado que seu conteúdo é uma simples declaração unilateral. 

Por outro lado, não tem fundamento a assertiva de que a prova do 

rompimento da ajuste compete à apelada, pois é cediço que o distrato deve obedecer a 

mesma forma do contrato (artigo 472 do Código Civil, com correspondência no artigo 

1.093 do CC/1916). Logo, sendo o contrato verbal, não se exige formalismo para sua 

rescisão.  Pouco importa que a apelada não tenha respondido a notificação extrajudicial 

encaminhada a ela, não se podendo admitir apenas com base nesse fato que a parceria 

continuava em vigor, como quer fazer crer a apelante.

Com tais subsídios, onde não se vê mínimo indício de 

concretização do negócio jurídico com a apelada, outra solução não poderia ser adotada. 

Quanto à suposta pendência de pagamento do valor de R$ 

11.674,42, não há como acolher o pedido da apelante. Isto porque o magistrado está 

vinculado ao pedido contido na inicial que, no caso, se refere à pendência de pagamento 

de fatura com vencimento em março de 2009, e não março de 2008, como constou nas 

razões recursais. Ademais, nesse ponto, são frágeis os argumentos da petição recursal, 

restando claro que a fatura relativa ao mês de fevereiro de 2009 no valor de R$ 

11.674,42 foi paga, juntamente com as faturas de meses anteriores, em 17/03/09 por 

meio de crédito em conta da autora, conforme se observa no documento de fl. 334 dos 

autos.

Enfim, diante dos subsídios constantes nos autos, é incabível o 
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pedido da apelante de indenização por perdas e danos, inclusive, por perda de uma 

chance consistente na probabilidade séria e real de auferir vantagem, o que não se 

verificou no presente caso. Conforme elucida o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: “A 

doutrina francesa, aplicada com frequência pelos nossos Tribunais, fala na perda de uma 

chance (perte d'une chance) nos casos em que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade 

de obter uma situação futura melhor, como progredir na carreira artística ou no trabalho, 

arrumar um novo emprego, deixar de ganhar uma causa pela falha do advogado etc. É 

preciso, todavia, que se trate de uma chance real e séria, que proporcione ao lesado 

efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. O mestre Caio 

Mário, citando Yves Chatier, enfatiza que 'a reparação da perda de uma chance repousa 

em uma probabilidade e certeza; que a chance seria realizada e que a vantagem perdida 

resultaria em prejuízo' (Responsabilidade civil, 9ª ed., Forense, p. 42). O cuidado que o 

juiz deve ter neste ponto é para não confundir lucro cessante com lucro imaginário, 

simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou 

mediata do ato ilícito” (in Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2005. pág. 97-98). 

Finalmente, os honorários advocatícios fixados decorrem da 

sucumbência, sendo, portanto, devidos.

A r. sentença deu correta solução ao caso e merece mantida 

integralmente.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

KIOITSI CHICUTA

Relator
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