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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1001798-

97.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, é apelado/apelante TECNOPRATA INDÚSTRIA DE MOLDES LTDA - ME.

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, 9 de agosto de 2016.

PAULO AYROSA
RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Apelação nº 1001798-97.2015.8.26.0019
Apelante/Apelado: TELEFONICA BRASIL S/A e

TECNOPRATA INDÚSTRIA DE MOLDES LTDA. ME
Comarca: Americana  4ª Vara Cível
Juiz (a) : Elói Estevão Troly

V O T O Nº 33.345

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. PEDIDO DE 
RESTITUIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E DANOS MORAIS E 
MATERIAIS  SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA  
PESSOA JURÍDICA  FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
RECONHECIMENTO  DANOS MORAIS  NÃO 
COMPROVAÇÃO  SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA  RECURSO 
DA AUTORA E DO RÉU NÃO PROVIDOS.
I  Logrando demonstrar a autora o fato constitutivo de seu direito, 
ou seja, a falha na prestação do serviço, eis que o plano contratado 
denominado de “Soluciona TI” não funcionou, impunha-se, de 
fato, o reconhecimento da inexigibilidade do débito;
II  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;
III  Sendo as partes vencidas e vencedoras em igual proporção, 
correto o reconhecimento da sucumbência recíproca.

TECNOPRATA INDÚSTRIA DE MOLDES LTDA. ME propôs 
ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de restituição da 
linha telefônica e ressarcimento de danos materiais e morais em face de 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A r. sentença de fls. 149/153, cujo relatório se adota, em nada 
modificada por força dos embargos de declaração (fls. 159), julgou parcialmente 
procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito referente às linhas 
telefônicas especificadas na inicial. Em razão da sucumbência recíproca, 
determinou que as partes arquem igualmente com as despesas processuais, 
custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.

Inconformadas recorrem às partes.
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Apela a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. às fls. 188/197, almejando a 
reforma da r. sentença. Reitera, em síntese, os argumentos de sua contestação, 
no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços de 
telecomunicações, que não pode ser aplicada ao caso a hipótese de inversão do 
ônus da prova e que foram prestados todos os serviços regularmente contratados 
pela autora e assim, a cobrança das faturas constitui exercício regular do direito 
conferido à apelante, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal (fls. 161/202).

Apela também a empresa-autora e alega, em síntese, que houve falha 
na prestação dos serviços com relação ao plano denominado “Soluciona TI” 
tanto que a cobrança foi considerada indevida e seu nome somente não foi 
negativado porque obteve a liminar judicial. Aduz que, se foi reconhecida a 
existência da cobrança abusiva e ocorreu o desligamento indevido da linha, é 
certo que houve a falha na prestação de serviços ensejadora de reparação por 
danos morais. Insurge-se contra a fixação da sucumbência recíproca afirmando 
que obteve êxito maior pugnando pela inversão da sucumbência exclusiva à ré, 
motivos pelos quais o apelo deve ser provido (fls. 203/206).

As partes apresentaram contrarrazões, cada qual batendo pelo não 
provimento do recurso da parte contrária (fls. 209/213  da autora e 217/220  
da requerida).

É O RELATÓRIO.

Conheço dos recursos e lhes nego provimento.

Com efeito, pelo que dos autos consta, no primeiro semestre de 2014, 
a autora contratou a prestação de serviços da ré consistente na aquisição de mais 
02 (duas) novas linhas telefônicas (3468 7235 e 3405 3223), internet e um tablet 
grátis. Contudo, os serviços, principalmente a internet nunca funcionaram, o que 
ensejou o pedido de cancelamento, em Julho/2014, gerado pelo protocolo nº 
20141790122631 perante a requerida, Reclamação junto ao Procon e 
ajuizamento de ação perante o Juizado Especial, extinta em razão de ser a autora 
considerada microempresa. Além disso, houve o desligamento da linha antiga 
(3468 7235), pertencente a requerente há anos, causando-lhe prejuízos. Sem 
conseguir solucionar os problemas, ajuizou a presente ação requerendo o 
cancelamento da cobrança referente aos serviços que não foram prestados, 
repetição em dobro do indébito, indenização por danos morais e o 
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restabelecimento da linha telefônica de número 3468 7235.

Em contestação, a ré apenas narra a sequência de fatos e nega a falha 
no serviço e a ocorrência dos danos morais, afirmando que agiu em 
conformidade com a legislação, sem, no entanto, trazer material comprobatório 
a corroborar suas alegações.

Com efeito, versando o feito sobre relação de consumo, deveria a 
concessionária-ré, como fornecedora dos serviços, ter assumido uma posição 
que contribuísse à solução do conflito, um comportamento sensível às 
impugnações e reclamações levados a efeito pelo consumidor. É seu dever 
aferir, realmente, da possibilidade de ocorrência de algum equívoco na 
prestação dos serviços, esclarecendo ao consumidor sobre o que está realmente 
ocorrendo, nos termos dos artigos 3º, IV, da Lei nº 9.472, e 6º, III, do Código de 
Defesa do Consumidor.

É princípio processual que cabe ao autor o ônus de provar a existência 
do fato constitutivo do seu direito e ao réu o de provar a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, 
do Novo Código de Processo Civil).

Como se viu, a ré não se desincumbiu do seu encargo, ou seja, de 
demonstrar de modo idôneo, a existência de fato desconstitutivo do direito do 
autor, ou seja, que lançou corretamente os serviços prestados constantes das 
faturas impugnadas e que os serviços de internet e telefonia estão sendo 
prestados nos termos contratados, levando-se em conta, inclusive, sua manifesta 
facilidade em obter a contraprova em função de sua capacidade técnica.

Assim, correta a r. sentença no tocante à inexigibilidade do débito 
referente as linhas telefônicas e internet do plano “Soluciona TI” em razão da 
falha na prestação dos serviços.

Por outro lado, no tocante à pretensão recursal da autora para que seja 
reconhecida a existência de dano imaterial, o pedido não comporta acolhida.

Não há qualquer comprovação da existência de danos morais sofridos 
pela autora em razão da má prestação dos serviços pela ré.

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.
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Contudo, no caso das pessoas jurídicas, notadamente as empresárias, 
o dano moral 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.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de 
sua configuração, não extrapolando os fatos do mero descumprimento do 
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.

Logo, não havendo elementos probatórios que mostrem cabalmente 
abalo de sua imagem e nome perante seus clientes, fornecedores ou perante 
terceiros, repercutindo em sua reputação no mercado, de rigor, o afastamento do 
pedido de indenização por danos morais.

Por fim, com relação ao pleito de majoração da verba honorária 
sucumbencial feito pela autora, entendo que não merece guarida. No caso, o 
requerente sucumbiu quanto aos pedidos de danos morais, materiais e repetição 
do indébito sendo vencedor no pedido acerca da inexigibilidade do débito 
decorrente do contrato descrito na inicial. Assim, sendo as partes vencidas e 
vencedoras, correto o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Tendo em vista a nova sistemática de previsão de honorários para a 
fase recursal, nos termos do art. 85, § 11º do Novo Código de Processo Civil, 
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem 
como a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados 
em primeiro grau para 20% sobre o valor da causa.

Posto isso, nego provimento aos recursos.

PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
                             Relator
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