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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1080660-67.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 

CENTRO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE AOS POVOS E LUTA PELA PAZ - 

CEBRAPAZ (JUSTIÇA GRATUITA) e TELEFONICA BRASIL S/A.

ACORDAM, em 31ª 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 Exmo. Desembargadores ADILSON DE 

ARAUJO (Presidente) e ANTONIO RIGOLIN.

São Paulo, 26 de abril de 2016.

PAULO AYROSA
RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Apelação Nº 1080660-67.2014.8.26.0100
Aptes/Apdas :  TELEFÔNICA BRASIL S/A

CENTRO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE AOS 
POVOS E LUTA PELA PAZ - CEBRAPAZ 

Comarca     : São Paulo  7ª Vara Cível do Foro Central
Juiz(a)     : Sang Duk Kim

V O T O Nº 32.604

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  TELEFONIA E INTERNET - 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA  CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA  
PESSOA JURÍDICA  FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
DANOS MORAIS E MATERIAIS  NÃO COMPROVAÇÃO  
DETERMINAÇÃO DE RELIGAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E 
DOS SERVIÇOS DE INTERNET  AÇÃO PROCEDENTE NESTA 
PARTE  MULTA DIÁRIA  FIXAÇÃO  PRETENSÃO DE 
REDUÇÃO  IMPOSSIBILIDADE  RECURSOS NÃO 
PROVIDOS. 
I. Logrando demonstrar a autora o fato constitutivo de seu direito, 
ou seja, a falha na prestação do serviço, eis que houve 
cancelamento indevido da linha telefônica, impunha-se, de fato, 
compeli-la a religar a linha pertencente à autora;
II. Incabível, assim, o afastamento da multa diária imposta na 
condenação, devendo ser mantido o valor fixado, já que a intenção 
é justamente forçar a parte manter o cumprimento da determinação 
judicial;
III. A pessoa jurídica, portadora de honra objetiva, só é alvo de 
difamação e esta implica, necessariamente, na difusão a terceiros de 
conceitos negativos, prejudiciais à sua imagem pública, 
circunstância esta não comprovada nos autos, cujo ônus competia à 
autora, nos termos do art. 373, I, do Novo CPC, razão pela qual 
improcedente a sua pretensão indenizatória;
IV. Inexistindo provas nos autos dos alegados danos materiais 
sofridos pela autora, de rigor o indeferimento do seu pedido de 
repetição de indébito. 

CENTRO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE AOS POVOS E 
LUTA PELA PAZ - CEBRAPAZ propôs ação de obrigação de fazer 
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cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela 
antecipada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

A r. sentença de fls. 187/190, cujo relatório se adota, julgou a ação 
procedente em parte, condenando a ré a restabelecer imediatamente os serviços 
de telefonia e internet banda larga da linha principal, bem como o cancelamento 
das quatro linhas compartilhadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 
500,00, até o limite de R$ 50.000,00. Diante da sucumbência recíproca, cada 
parte arcará com os honorários de seus advogados, bem como metade das custas 
e despesas processuais, nos termos do artigo 21 do antigo Código de Processo 
Civil. 

Inconformadas, apelam as partes.

Aduz a ré às fls. 280/292, em síntese, que não houve falha na 
prestação dos serviços contratados pela autora; que não pode ser aplicada ao 
caso a hipótese de inversão do ônus da prova, posto que a autora não se 
caracteriza como consumidora; que o valor da multa diária pelo 
descumprimento de uma ordem deve ser estabelecido, observados os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade; que a multa diária aplicada é excessiva, 
devendo ser ela anulada ou ao menos reduzida, motivos pelos quais a decisão 
deve ser reformada. 

Já a autora alega, em síntese, que a própria ré reconhece, em 
contestação, que são indevidos os valores cobrados pelas quatro linhas 
telefônicas anexas e vinculadas a uma linha do tronco principal, da mesma 
forma que os protocolos de atendimento realizado pela ré também atestam que a 
autora procurou por diversas vezes a requerida para solucionar o problema das 
cobranças indevidas, mas sem sucesso. No mais, afirma que sofreu danos 
morais indenizáveis, em razão do abalo à sua honra objetiva, por ter ficado dias 
sem contado com seus associados e simpatizantes, motivos pelos quais o apelo 
deve ser provido (fls. 296/300).

A ré apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento do 
recurso da autora (fls. 309/318).

É O RELATÓRIO.

Conheço dos recursos e lhes nego provimento.
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É fato comprovado nos autos que autora e ré entabularam contrato de 
prestação de serviços de telefonia fixa e internet, tendo a requerente solicitado à 
requerida a transferência de linha telefônica para um novo endereço, momento 
em que a ré ofereceu adição de quatro linhas compartilhadas no tronco 
principal, sem custo de instalação e sem custo de mensalidades, sendo certo que 
a partir da fatura de maio de 2013, a ré teria cobrado o valor de R$20,00 por 
cada uma das quatro linhas compartilhadas indevidamente. Por diversas vezes a 
autora entrou em contato com a ré para cancelar as linhas compartilhadas e 
reclamar os valores cobrados indevidamente, mas sem sucesso, até o momento 
em que a ré procedeu ao cancelamento definitivo da linha tronco principal de 
forma arbitrária.  

Inconformada com a situação, propôs a autora a presente ação, 
julgada procedente em parte. Contra esta decisão se insurgiram as partes, mas 
sem razão, a meu ver. 

O contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes 
encontra amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, porque a 
autora, pessoa jurídica sem fins lucrativos, se subsume na figura da 
consumidora, a teor do art. 2º da Lei nº 8.078/90, pelo que aplicáveis as suas 
regras.

Entretanto, mesmo que se considere a autora na figura de 
consumidora, a norma contida no inciso VIII, do art. 6º do CDC, não visa 
disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o 
julgamento da causa na hipótese de ausência de prova.

A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte 
contrária produza prova que, em regra estaria a cargo da parte que a requereu, 
nos termos do art. 373, I, do Novo CPC. Esta inversão, em verdade, não se 
refere à que uma parte tenha que produzir prova que à outra incumbia na defesa 
de seu direito, mas sim uma regra endereçada ao juiz na valoração das provas 
produzidas pelas partes e constantes dos autos. É regra de apreciação da prova a 
cargo do juiz, jamais o dever de que uma parte substitua a outra na produção de 
prova.

De fato, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo 
do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Estatuto Processual dos 
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ritos, sendo que a cada ato processual praticável, desde, é claro, que dependa o 
ato de pagamento, a parte interessada na sua realização arcará com o respectivo 
ônus.

E na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da existência 
de danos morais e materiais sofridos pela autora em razão da má prestação dos 
serviços pela ré, nos exatos termos reconhecidos pela r. sentença de primeiro 
grau. 

Ora, a autora sequer juntou cópia de qualquer fatura ou comprovante 
de pagamento efetuado pelos serviços prestados pela ré nesse período de 2013 
aos dias atuais. Ainda que tenha ocorrido a suspensão dos serviços contratados 
de forma arbitrária pela requerida, a autora não comprovou minimamente os 
pagamentos feitos pelas quatro linhas anexas ao tronco principal. Portanto, 
incabível o pedido de reparação dos danos materiais sofridos ou repetição do 
indébito pela ré. 

No mesmo sentido é a reparação por danos morais que alega ter 
sofrido. É certo que a pessoa jurídica ostenta honra objetiva e esta pode ser 
maculada por ação de terceiros, dando ensejo à compensação pelo dano 
imaterial havido.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de 
sua configuração, não extrapolando os fatos do mero inadimplemento de 
contrato que trouxeram à autora, é certo, percalço, o que poderia ensejar o 
pagamento de indenização por danos materiais, o que também não foi 
comprovado nesta demanda.

Todavia, quanto ao pretenso pedido de indenização por danos morais, 
não há nos autos qualquer prova que conduza ao reconhecimento de qualquer 
abalo no conceito da autora perante terceiros. Não foram apresentados 
elementos probatórios que mostrem cabalmente abalo de sua imagem e nome 
perante seus associados, simpatizantes, ou perante terceiros, repercutindo em 
sua reputação na comunidade.

Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, 
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 
do Regimento Interno deste Tribunal.

Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se o seguinte trecho:
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"Inobstante a inversão do ônus da prova, aplicável às relações de 
consumo, incumbe à parte autora comprovar ainda que minimamente os fatos 
constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo 
Civil.

Não se desincumbindo desse ônus, não há como acatar o pedido de 
restituição de um valor que não restou comprovadamente pago.

Outrossim, no que tange aos danos morais, não há óbice para que a 
pessoa jurídica seja indenizada ou possa sofrer o chamado dano moral. 
Entretanto, há diferença entre o dano moral sofrido pelas pessoas naturais 
daquele sofrido pelas pessoas jurídicas.

No caso das primeiras, o dano processa-se na órbita individual e 
psíquica do sujeito, proporcionando-lhe sofrimento interno, em virtude de ato 
ilícito perpetrado pelo agente. Noutras palavras, a pessoa se sente diminuída, em 
virtude do abalo tanto de sua honra subjetiva (aquilo que pensa de si própria) 
quanto objetiva (aquilo que as outras pessoas dela pensam e falam).

Já no caso da pessoa jurídica o aspecto subjetivo da honra inexiste; 
como não possui uma esfera psíquica - orgânica - própria, não faz um juízo da 
sua própria existência. É dizer, as pessoas jurídicas não sentem mal-estar com 
relação a si mesmas, já que não possuem 'sentimento' na sua acepção mais 
pessoal; não podem ser magoadas ou feridas emocionalmente. Daí porque o dano 
moral indenizável, no caso das pessoas jurídicas, notadamente as empresárias, é 
aquele que decorre do abalo de sua honra objetiva, isto é, aquilo que as pessoas 
de uma forma geral dela pensam com relação à credibilidade, confiabilidade e 
expectativa de eficiência no produto/serviço prestado etc.

No presente feito, há alegação de cobrança em sua conta telefônica 
de valores não contratados.

Porém, não há provas de que tenha sofrido qualquer tipo de abalo 
psíquico, moral, físico, à sua honra, à sua integridade ou qualquer das outras 
possibilidades que ensejassem o pagamento de indenização por danos morais." 
(grifo nosso)

Mesmo que a autora não tenha comprovado nos autos os alegados 
danos morais e materiais sofridos, a ré também não comprovou que cancelou os 
serviços por atendimento a pedido da autora, razão pela qual era mesmo de rigor 
o reconhecimento da obrigação da ré em religar a linha telefônica do tronco 
principal mencionada na inicial e cancelar as quatro linhas anexas, tal como 
decidido em primeiro grau. 

Quanto à multa diária, igualmente, incabível o seu afastamento. 
Destarte, bem determinada a obrigação de fazer, com imposição de multa diária 
com vistas a compelir a ré a manter o cumprimento de seu dever, estando o 
valor eleito adequado ao princípio da razoabilidade, já que a intenção é 
justamente forçar a parte ré manter o cumprimento da determinação judicial até 
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solicitação da própria autora de cancelamento ou apresentando a ré justo motivo 
justo que justifique a interrupção da linha.

Assim, pertinente a manutenção da multa para cumprimento da 
obrigação nos moldes em que foi fixada.

Por fim, entendo que não são devidos os honorários advocatícios pela 
sucumbência do recurso, previstos no art. 85, § 1º do Novo CPC, vez que a 
publicação da sentença recorrida ocorreu antes da vigência do Código de 
Processo Civil atual, conforme dispõe o Enunciado Administrativo nº 7 do STJ: 
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de 
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais 
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.” 

Posto isto, nego provimento aos recursos.

PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator
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