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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0021414-23.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado 
TIM CELULAR S/A, é apelado/apelante NGALVAN ENGENHARIA 
INCORPORAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso 
da autora e deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
HUGO CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.

São Paulo, 7 de julho de 2016.

CARMEN LUCIA DA SILVA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0021414-23.2011.8.26.0114

Apelante: Tim Celular S/A 
Apelado: Ngalvan Engenharia Incorporação e Comércio Ltda
Comarca: Campinas

VOTO N° 0902

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Autora 
que ajuizou ação a fim de que seja declarado que aparelho 
celular não foi objeto do contrato celebrado pelas partes e 
que o contrato aditivo é nulo, sem prejuízo da condenação 
da ré à repetição do indébito, em dobro, e ao pagamento de 
indenização por danos morais. Ré que não se desincumbiu 
do ônus previsto no art. 333, inciso II, CPC/1973 (art. 373, 
II, CPC/15), no sentido de provar que o aparelho Samsung 
I 6230 Star Lite TV foi objeto do contrato originariamente 
celebrado pelas partes, bem como não comprovou a 
autenticidade das assinaturas apostas no instrumento do 
contrato aditivo (art. 429, II, CPC/15). Nulidade 
reconhecida. Pacote de dados que já está incluído no 
contrato de prestação de serviços, sendo indevida sua 
cobrança em separado. Condenação da ré à repetição de 
indébito, a qual deve se dar na forma simples, uma vez que 
não houve má-fé por parte da demandada na cobrança dos 
referidos valores. Negativação indevida do nome da autora. 
Danos morais presumidos. Redução do valor da 
indenização para R$8.000,00, com incidência de correção 
monetária desde a data da publicação da r. sentença e de 
juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso. 
Sentença reformada apenas para reduzir o valor da 
indenização por danos morais. RECURSO DA AUTORA 
NÃO PROVIDO; RECURSO DA RÉ 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Recorrem ambas as partes contra r. sentença 

proferida a fls. 403/404-vº, embargada a fls. 413-vº, que julgou 

parcialmente procedente o pedido para: (a) declarar que o aparelho 

Samsung I 6230 Star Lite TV não foi objeto de contrato entre as partes; 
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(b) declarar a inexigibilidade da cobrança em separado dos serviços de 

dados; (c) condenar a ré a restituir à autora a importância de R$ 262,46, 

com correção monetária desde o pagamento indevido e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação; (d) decretar a 

nulidade do aditivo contratual havido mediante fraude; (e) condenar a ré 

a pagar a importância de R$ 12.440,00, a título de indenização por 

danos morais, com correção monetária desde a data desta sentença 

(Súmula 362 do C. STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 

estes contados da citação; (f) assegurar o direito à compensação dos 

débitos de responsabilidade da autora com os créditos ora reconhecidos; 

(g) decretar a resolução do contrato havido entre as partes, fixado o dia 

14/10/2010 como data da resolução. 

Sustenta a ré, em suma, que as cobranças efetuadas 

possuem respaldo no contrato firmado entre as partes, bem como que o 

produto foi entregue conforme contratado. Alega que não houve 

conduta ilícita que gerasse responsabilidade civil, e que a negativação 

do nome da autora configura exercício regular do direito. 

Subsidiariamente, impugna o quantum arbitrado a título de indenização 

por danos morais. Por tais motivos, requer a reforma da r. sentença. (fls. 

415/438).

Por sua vez, a autora recorreu adesivamente, a fim 

deque seja majorado o valor da indenização por danos morais, e para 

que a devolução dos valores pagos se dê em dobro. 

Recursos recebidos, preparados, e contrarrazoados 
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(fls. 464/470 e 491/503).  

É o relatório.

De acordo com a versão da inicial, a autora 

celebrou contrato com a ré TIM CELULAR S/A para aquisição de 

plano de telefonia móvel, mas lhe foi entregue aparelho celular não 

solicitado e não foram habilitados os pacotes de dados contratados, 

gerando a cobrança indevida desses serviços. Houve fraude consistente 

em adicionar ao plano corporativo da demandante várias outras linhas 

não solicitadas. Em razão das cobranças indevidas, as quais não foram 

satisfeitas, o nome da autora foi incluído na lista de devedores 

inadimplentes por indicação da ré, acarretando-lhe danos morais a 

serem indenizados pela ré.

Por sua vez, a ré, em contestação, afirmou que os 

débitos são efetivamente devidos, e que não existem danos morais ou 

materiais indenizáveis.

O Douto Juízo singular julgou parcialmente 

procedente o pedido de indenização e apreciou a questão de forma 

objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:

“No que tange ao aparelho Samsung I 6230 Star Lite TV, a 

autora nega tê-lo contratado e a ré não prova que integra o contrato originariamente 

havido entre as partes. Logo, deve mesmo ser declarado que não integra o objeto do 

contrato havido entre as partes. Também é incontroverso que as partes firmaram 

contrato de prestação de serviços de telefonia, no qual já estariam incluídos os 

pacotes de dados (fls. 29/32). Por consequência, é mesmo indevida a cobrança em 
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separado pelos pacotes de dados. No entanto, a devolução dos valores pagos 

indevidamente deve ocorrer de forma singela e não em dobro. É que somente se 

aplica o artigo 940 do Código Civil quando há cobrança judicial, posto que este 

dispositivo contém a expressão demandar, o que exige o ajuizamento de uma 

demanda. Tampouco a restituição em dobro pode se dar com fundamento no artigo 

42, paragrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque não se trata 

de relação de consumo. A autora exerce atividade empresarial, e os equipamentos 

seriam destinados ao exercício dessa atividade, o que afasta a relação de consumo. 

Assim, o valor a ser restituído é de R$ 262,46. Deve ser decretada a nulidade do 

contrato aditivo. A autora alega que não firmou esse contrato. Assim, caberia à ré 

provar a sua existência e validade. E tal ônus cabe à ré não propriamente em 

decorrência de uma inversão, mas porque a ninguém é exigível provar fato negativo. 

Logo, não é a autora quem deve provar que não solicitou o serviço, mas é a 

prestadora que deveria prová-lo. Contudo, a ré não se desincumbiu desse ônus. 

Além disso, esses documentos vieram aos autos (fls. 332/335) e tiveram a 

autenticidade das assinaturas dos representantes legais da autora impugnadas. Logo, 

à ré incumbia provar a sua validade (artigo 389, inciso II do Código de Processo 

Civil). Diante disso, deve mesmo ser decretada a nulidade do contrato aditivo. No 

entanto, não é devido o pagamento em dobro dos valores cobrados nas faturas 

vencidas a partir de 27/10/2010. Isso porque não houve demanda judicial a esses 

valores, o que afasta a aplicação do artigo 940 do Código Civil. E, nesse caso, 

sequer o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor socorre a 

pretensão da autora. É que exige o pagamento devido, o que tampouco ocorre em 

relação a essas faturas. Esse argumento afasta também a pretensão de tal condenação 

referente a cobranças futuras. A autora, por outro lado, faz jus a indenização por 

danos morais. É certa a inexistência do débito que ensejou apontamentos em 

cadastros de proteção ao crédito. E sendo indevido o apontamento, é presumido o 

dano moral disso decorrente. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA 07. VALOR DA REPARAÇÃO. 
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CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. 

REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. Com efeito, a revisão do entendimento delineado 

nas instâncias ordinárias, acerca da ocorrência do dano moral, esbarra no reexame de 

provas, providência vedada nesta sede extraordinária, a teor da Súmula 07 do 

Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o dano moral decorrente da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes é considerado in re ipsa, isto é, não se faz 

necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. 2. Na 

ausência de critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, 

recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, atendendo às 

peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, não ocorreu, distanciando-se o 

quantum arbitrado da razoabilidade. 3. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta 

extensão, provido. (STJ; REsp 773.282; Proc. 2005/0132296-5; RJ; Quarta Turma; 

Rel. Min. Fernando Gonçalves; Julg. 18/03/2010; DJE 12/04/2010). Tal direito 

existe mesmo sendo a autora pessoa jurídica. Isso porque ao menos a sua honra 

objetiva (reputação) fica maculada com a abertura de cadastro de proteção ao 

crédito. No que tange ao montante da indenização, tenho por equitativo e suficiente 

para punir a conduta lesiva e compensar a ofensa experimentada que seja fixada em 

R$ 12.440,00. Por fim, os débitos da autora para com a ré referentes aos serviços 

efetivamente prestados e nos valores contratados podem ser compensados com os 

créditos ora reconhecidos (artigo 368 do Código Civil) ”. 

De fato, correta a decisão recorrida.

Com efeito, a ré não logrou comprovar que o 

aparelho Samsung I 6230 Star Lite TV foi objeto do contrato 

originariamente celebrado entre as partes. Não se desincumbiu do ônus 

de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da autora, conforme determina o artigo 333, inciso II, do 

Código de Processo Civil de 1973 (artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 2015).
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Igualmente, a ré não demonstrou cabalmente a 

existência e validade do contrato aditivo supostamente celebrado com a 

autora. Logo, referida avença deve ser declarada nula, uma vez que a 

demandante impugnou as assinaturas lançadas no documento de fls. 

332/335. A demandada, por seu turno, não comprovou a autenticidade 

das assinaturas nele apostas, conforme lhe cabia, nos termos do artigo 

389, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 429, inciso 

II, do Código de Processo Civil de 2015).

Ademais, tendo em vista que o contrato de prestação 

de serviços de telefonia inclui pacote de dados (fls. 31, item 10), não há 

que se falar em cobrança em separado destes últimos.

E, quanto à repetição de indébito, cumpre ressaltar 

que a devolução dos valores, como bem definiu o MM. Juiz 

sentenciante, será feita de forma simples, uma vez que não houve má-fé 

por parte da demandada na cobrança dos referidos valores, tampouco 

houve ajuizamento de ação visando à satisfação da mencionada dívida. 

Sobre tais valores deverão incidir correção 

monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados a 

partir da citação. 

Acertada a r. sentença, pois, ao entender que o 

reconhecimento da inexigibilidade da dívida importa na ilicitude da 

inclusão do nome da demandante no cadastro de devedores 

inadimplentes.

Isso porque é notório que a inscrição do nome no 
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cadastro de devedores inadimplentes traz para a pessoa imediata 

restrição de crédito. Os danos morais decorrentes de tal negativação, 

portanto, são manifestos e devem ser indenizados.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos 

cadastros de proteção ao crédito, já decidiu que não há necessidade de 

prova do dano moral, bastando a prova da inscrição irregular: 

“Responsabilidade civil. Banco. SPC. Dano moral e dano material. 

Prova.  O banco que promove a indevida inscrição no SPC e em 

outros bancos de dados responde pela reparação do dano moral que 

decorre dessa inscrição. A exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular (...)” (REsp. 51.158-8-ES, 27.03.1995, 4ª Turma, rel. 

Min. Ruy Rosado).

Por outro lado, é de rigor a reforma da r. sentença 

apenas no que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização por 

danos morais.

O MM. Juiz sentenciante fixou a indenização por 

danos morais em R$ 12.440,00. É muito, levadas em consideração as 

circunstâncias do caso concreto e o padrão adotado por esta Câmara, em 

casos análogos. 

A importância equivalente a R$8.000,00, com 

correção monetária a partir da data da publicação da r. sentença, e 

acrescida de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (negativação 

indevida), em conformidade com a Súmula 54 do C. Superior Tribunal 

de Justiça, mostra-se adequada a indenizar a lesão moral suportada pela 
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demandante, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em 

contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta 

jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à bancarrota.

Nesse aspecto, quanto ao termo inicial dos juros de 

mora na reparação dos danos morais, na hipótese de responsabilidade 

civil decorrente de ato ilícito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

assentou, em sede de Recurso Especial repetitivo (1.114.398-PR, Rel. 

Min. Sidnei Beneti, J. 08/02/2012), que deve ser observada a referida 

Súmula 54. 

Por fim, ressalte-se que, conforme Súmula nº 326 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca”. 

Posto isso, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso da autora, e DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso da ré apenas para reduzir o valor da 

indenização por danos morais para R$ 8.000,00, com correção 

monetária a partir da data da publicação da r. sentença, e acrescida de 

juros de 1% ao mês, a partir da negativação, nos termos acima 

explicitados.

CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
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