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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0080537-31.2010.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, é apelado ELITE COMÉRCIO DE 

TELEFONES E CELULARES LTDA.

ACORDAM, em 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS 

PICELI (Presidente) e SÁ DUARTE.

São Paulo, 27 de junho de 2016

Sá Moreira de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Apelação com Revisão nº 0080537-31.2010.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Samsung Eletronica da Amazonia Ltda 
Apelado: Elite Comércio de Telefones e Celulares Ltda
TJSP  33ª Câmara de Direito Privado
(Voto nº SMO 23842)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Ação declaratória de 
inexigibilidade de débito cumulada com perdas e 
danos em decorrência de rescisão de contrato de 
prestação de serviços de assistência técnica 
interpretado juntamente com termo de compromisso  
Rescisão realizada pela contratante (Samsung), sem a 
devida comunicação prévia  Prejuízos causados à 
contratada (assistência técnica) reconhecidos  
Sentença mantida nesse ponto, observadas as 
ressalvas feitas quanto às razões do acolhimento do 
pedido da autora.

RECONVENÇÃO  Carência de ação reconhecida por 
entender a magistrada que inexiste necessidade de 
título judicial ao credor, que já dispõe de título 
extrajudicial  Sentença reformada nesse ponto  
Inexistência de vedação legal nesse sentido, 
configurando faculdade do credor  Títulos 
reconhecidos como lícitos  Procedência da 
reconvenção  Possibilidade de compensação de 
valores em liquidação de sentença.

Apelação parcialmente provida.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (fls. 255/265) contra r. sentença de fls. 248/250 

proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da 

Comarca da Capital, Dra. Ana Paula Teixeira Mafra, que julgou extinta por carência 

de ação a reconvenção apresentada pela ora apelante, bem como julgou 

parcialmente procedente a ação declaratória cumulada com reparação de danos e 

lucros cessantes, movida por ELITE COMÉRCIO DE TELEFONES E CELULARES 

LTDA, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes e ressarcimento de 

despesas suportadas, em valores a serem apurados em liquidação de sentença. Foi 

ainda reconhecida a sucumbência recíproca. 

Sustenta a apelante, preliminarmente, seja reconhecida a 
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carência de ação por falta de interesse de agir da apelada, tendo em vista a 

regularidade do sistema de cobrança utilizado durante toda a vigência do contrato. 

No mérito, alega que a rescisão contratual se deu pela falta de pagamento pela 

apelada, descumprindo cláusula expressa, inexistindo razão para condenação ao 

pagamento de qualquer valor pela apelante à apelada. Questiona ainda a extinção 

da reconvenção, pretendendo a condenação da apelada ao pagamento dos valores 

das duplicatas protestadas. Postula o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 286/289, pela manutenção da r. 

sentença.

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de títulos 

encaminhados a protesto, cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, 

com lucros cessantes e reparação de danos morais.

Os pedidos da apelada foram: a) reparação de danos 

morais, no valor de R$ 50.000,00; b) pagamento de indenização por perda de 

faturamento, no valor de R$ 43.500,00; c) pagamento de 780 ordens de serviço 

executadas e não reembolsadas, no valor de R$ 12.480,00; d) declaração de 

inexistência de obrigação cambial referente à duplicata protestada. Posteriormente 

(fls. 99/100), foram acrescentadas mais três duplicatas protestadas, nos valores de 

R$ 5953,08, R$ 7531,68 e R$ 737,97, num total de R$ 29.292,44.

Por sua vez, a apelante Samsung apresentou 

reconvenção (fls. 205/211), buscando a condenação da apelada ao pagamento de 

R$ 29.292,44, referente às mesmas quatro duplicatas protestadas.

Conforme constou do dispositivo da r. sentença, “julgo a ré 

reconvinte carecedora do pedido reconvencional e julgo parcialmente procedentes os 

pedidos da autora reconvinda, revogando a liminar de sustação dos protestos, e 

condenando a requerida ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes da 

autora no período de julho a dezembro de 2010 (o que a autora deixou de lucrar com 

serviços de assistência técnica realizados em aparelhos celulares Samsung), que 

deverão ser calculados, nos termos desta sentença, com base na média mensal de 

lucro líquido no período do último ano de vigência do contrato, considerado 
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retroativamente a partir de julho de 2010 (data da rescisão), assim como ao 

ressarcimento das despesas que a autora suportou com a prestação de serviços 

realizados em aparelhos Samsung após a rescisão unilateral do contrato, em julho de 

2010, e que não foram ressarcidas oportunamente devido à indisponibilidade do 

sistema GSPN, tudo a se apurar em perícia específica, na fase de liquidação de 

sentença (...)”.

Pois bem. 

Entre as partes foram firmados o “Contrato Particular de 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica Autorizada” de fls. 24/32 e o “Termo 

de Compromisso” de fls. 155/162.

Embora as partes não esclareçam a existência de dois 

documentos, um firmado em 2007 e o outro em 2008, sendo que cada uma faz 

referência a um instrumento, consta do segundo contrato, juntado pela apelante, na 

cláusula 5, que “o presente termo vigorará por tempo indeterminado, ou enquanto 

vigorar o Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica que será 

aplicado subsidiariamente a este contrato. Caso haja alguma divergência entre 

este Termo e Compromisso e o Contrato de Prestação de Serviços de 

Assistência Técnica, prevalecerá sempre o Termo de Compromisso” (fls. 161, 

grifei).

Feitos estes esclarecimentos, observo que a magistrada 

fundamentou seu entendimento favorável à apelada nos seguintes termos: 

“Em que pese o alegado pela ré, não há elementos nos 

autos que permitam acolher sua tese. Primeiramente porque sua alegação de 

descumprimento de contrato é por demais genérica e não permite que se identifique 

qual das obrigações contratuais assumidas pela autora teria sido descumprida por 

esta. Em segundo lugar, não há prova documental que evidencie o descumprimento 

de qualquer obrigação por parte da autora. A prova devida  documental  já deveria 

ter instruído os autos até este momento processual. O ônus da prova seria da 

requerida (art. 333, II, do CPC), pois o argumento a ela beneficia. Mas não há nada 

nos autos.

Resta, então, a concluir, que a relação contratual existente 

entre as partes foi extinta por iniciativa e vontade da ré, de forma unilateral” (fls. 249).
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Não é bem assim.

Explico.

A autora, que juntou o Contrato de fls. 24/32, justificou seu 

pedido na cláusula 9.2 deste documento, que trata da vigência e rescisão do Contato 

de Prestação de Serviços, assim redigida: “Poderão as partes contratantes, a 

qualquer tempo rescindir o presente contrato, devendo fazê-lo com antecedência de 

30 dias, por escrito, e concordam que esta rescisão não ensejará qualquer direito de 

indenização as partes a que título for”.

Por sua vez, de forma superficial e pouco esclarecedora, a 

ré, ora apelante, contestou as alegações da apelada, dando a entender que a causa 

real da rescisão foi a inadimplência da apelada, que teria feito atendimentos fora de 

garantia e que geraram custos não cobertos pelo contrato.

Em tese, fosse melhor elaborada a redação dessa 

argumentação, teria razão a apelante, com base no mesmo contrato de fls. 24/32, 

pelo teor da cláusula 9.4.c, que diz: “Sem prejuízo das demais disposições contidas 

neste instrumento o presente contrato será considerado rescindido automaticamente 

pela SAMSUNG independentemente de qualquer notificação prévia nos seguintes 

casos: (...) c) Infringir total ou parcial, qualquer de suas cláusulas e condições deste 

Contrato e/ou do Manual de Normas e Procedimentos do SAS”.

Com base nessas cláusulas, já em seu recurso, a apelante 

defende que o descumprimento que teria sido praticado pela apelada guarda relação 

à cláusula 3.2 (do Termo de Compromisso de fls.155/162, e não do Contrato de 

Prestação de Serviços), que impõe como obrigação da autorizada “a) pagar até a 

data de vencimento (dia 15 de cada mês) os boletos enviados pela Samsung 

referentes à venda de peças”.

Feito esse raciocínio, teria razão a Samsung, pois não foi 

comprovado o pagamento das faturas pela apelada, havendo cláusula contratual 

expressa autorizando a rescisão unilateral sem qualquer comunicação, não fosse um 

porém  a interpretação conjunta do Contrato com o Termo, já acima destacada  e o 

teor da cláusula 6.1.a deste Termo, que prevalece sobre o Contrato.

Nesta cláusula, temos que: “Este contrato poderá ser 

rescindido a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito na ocorrência das 

seguintes hipóteses: a) Infração contratual, caracterizada pelo descumprimento das 
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obrigações assumidas neste contrato, desde que não sanadas no prazo de 10 (dez) 

dias, contados do recebimento de notificação da parte contrária, neste sentido” (fls. 

161, grifei).

Logo, a própria apelante Samsung descumpriu as 

cláusulas contratuais por ela mesma estabelecidas à apelada, mediante esse 

interpretação conjunta por ela também determinada, que tornava imprescindível a 

prévia comunicação, mesmo em caso da apontada infração contratual praticada pela 

apelada  a inadimplência das faturas que resultaram no protesto dos títulos 

discutidos nos autos.

Esses são, na verdade, os motivos que tornaram injusta a 

rescisão unilateralmente feita pela apelante Samsung em desfavor da apelada Elite, 

e que justificam a procedência parcial da ação nos termos que constaram da r. 

sentença, especificamente no tocante ao pagamento dos lucros cessantes e às 

despesas decorrentes da prestação de serviços não ressarcidas pela 

indisponibilidade de acesso ao sistema GSPN.

Consequentemente, também não há como se acolher a 

preliminar de falta de interesse de agir da apelada, pois devidamente caracterizado 

na rescisão sem estrita observância das condições pactuadas.

Assim, nesses pontos, fica improvido o recurso, embora 

observadas as ressalvas acima expostas quanto às razões.

Por outro lado, tem razão a insurgência recursal da 

apelante no que diz respeito à reconvenção.

A magistrada, com base na idoneidade do sistema GSPN, 

utilizado para apuração de haveres durante todo o desenvolvimento da relação 

contratual, reputou como lícitos os títulos de crédito emitidos e protestados pela 

Samsung, que inclusive culminaram na improcedência dos pedidos declaratório e 

reparatório de danos morais.

Entretanto, foi reconhecida a carência de ação para a 

reconvenção, entendendo que não haveria necessidade de constituição de título 

judicial uma vez já existentes títulos extrajudiciais para o valor total de R$ 29.292,44, 

abrangendo os quatro documentos levados a protesto pela apelante.

Tem razão a apelante, evidente seu interesse na 
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apreciação de seu pedido nos mesmos autos. A mesma sentença que reconhece a 

exigibilidade dos títulos anteriormente questionados pela apelada, logicamente, deve 

apreciar o pedido de condenação do então devedor para satisfação da obrigação 

perante o credor.

Sobre o tema diz o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“Possibilidade de oferta de reconvenção com pretensão condenatória por detentor de 

título executivo extrajudicial: 'Quem, sendo réu na ação, tem título executivo 

extrajudicial oponível ao autor pode, com base nele, opor reconvenção; aproveita 

assim um processo já existente para dotar o seu crédito da força de um título judicial' 

(STJ-RT 861/135: 3ª T., REsp 631.678)”.

No mesmo sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

“CARÊNCIA DA AÇÃO Alegação de pedido juridicamente impossível por 
entender que a ré não pode proceder à cobrança da quantia que entende 
devida através da reconvenção O ordenamento jurídico não proíbe tal 
prática, se o credor assim preferir Preliminar afastada. (...)” (TJSP, 33ª 
Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0008582-65.2005.8.26.0114, rel. 
Des. Carlos Nunes, j. em 31.03.14).

“CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - CHEQUE - RECONVENÇAO. Ações 
principal e cautelar julgadas improcedentes - Ausência de apreciação em 
relação à reconvenção - Prosseguimento e julgamento posterior da 
reconvenção - Declaração de carência superveniente de parte do pedido e 
de parcial procedente no restante - Inexistência de disposição na sentença 
da ação principal quanto ao pagamento do valor do titulo - Impossibilidade 
do manejo de execução extrajudicial em razão da prescrição - Interesse de 
agir configurado - Carência afastada. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 
PROTESTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TITULO - 
CHEQUE - RECONVENÇAO. - Julgamento de mérito - Inteligência do art. 
515, §3° do CPC - Resultado
de improcedência da ação principal que gerou a conseqüente lógica de
exigibilidade do título - Pagamento determinado - Pedido de indenização 
por perdas e danos - Acolhimento parcial à mingua de comprovação de 
outros prejuízos - Reconvenção parcialmente provida  Sentença 
reformada - Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 37ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação nº 9178016-42.2008.8.26.0000, rel. Des. Mario de 
Oliveira, j. em 05.11.08).
 

Constou da r. sentença que não há qualquer prova de 

pagamento, mesmo que parcial, que competia evidentemente à apelada.

Observo que também constou de fls. 246 (réplica à 

contestação), alegação feita pela apelada de que “o requerido não trouxe nenhum 
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documentos (sic) capazes de provar suas alegações, pois, tais documentos são de 

outros serviços já quitados” (grifei).

E, nesse sentido, nenhuma prova foi produzida pela 

apelada, especificamente quanto à prova de que se tratavam de serviços já quitados, 

não sendo juntado por ela nenhum documento que sequer remotamente 

corroborasse sua alegação.

Assim, de rigor a procedência da reconvenção, não tendo 

a autora apelada demonstrado o pagamento de qualquer dos valores das notas 

reputadas como inadimplidas e que foram levadas a protesto, no valor total de R$ 

29.292,44.

Finalmente, tendo em vista a parcial procedência da ação 

principal e a procedência da reconvenção, havendo obrigações recíprocas entre as 

partes, de rigor o reconhecimento da possibilidade de compensação entre os 

créditos, na fase de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 368 e seguintes 

do Código Civil.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, 

apenas para afastar a carência de ação reconhecida quanto à reconvenção, que 

julgo procedente, para condenar a autora Elite ao pagamento da quantia de R$ 

29.292,44, representada pelos títulos protestados que não foram pagos, conforme 

constou da reconvenção, acrescidas de correção monetária e juros legais a partir de 

cada vencimento até a data do efetivo pagamento. Além disso, condeno a autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção. 

Finalmente, tendo em vista a parcial procedência da ação principal e a procedência 

da reconvenção, havendo obrigações recíprocas entre as partes, de rigor o 

reconhecimento da possibilidade de compensação entre os créditos, na fase de 

liquidação de sentença, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

              Relator
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