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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4035839-74.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ZATIX 
TECNOLOGIA S/A, é apelado EVANGE FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 7 de novembro de 2016.

Castro Figliolia
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 16099

APEL. Nº: 4035839-74.2013.8.26.0224

COMARCA: GUARULHOS (9ª VARA CÍVEL)

JUIZ: JAMIL NAKAD JUNIOR

APTE.: ZATIX TECNOLOGIA S/A

APDO.: EVANGE FERREIRA DOS SANTOS

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

JULGADA PROCEDENTE.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES  

requerimento para que ao recurso seja negado provimento de 

plano, por veicular tese contrária ao que decidido pelos tribunais 

superiores em julgamento de recursos repetitivos  alegação 

genérica, sem explicitação sobre qual seria a tese apreciada pelo 

rito aplicável aos recursos representativos de demandas repetitivas, 

tampouco o número do recurso repetitivo em questão  solução 

que, de todo modo, não seria possível, uma vez que a matéria 

discutida no caso não é apenas de direito, mas também fática, 

razão pela qual não se subsumiria, de qualquer forma, a 

precedentes dessa natureza  preliminar rejeitada.

MÉRITO  ré que não demonstrou a regularidade dos débitos 

questionados (art. 6º, VII, do CDC)  autor que afirmou ter 

solicitado o cancelamento do serviço de rastreamento de veículo 

prestado pela ré, sem que a solicitação fosse atendida, o que o 

levou a desativar o aparelho  ré que se limitou a afirmar que o 

autor não teria demonstrado a existência da solicitação e que 

possuía registros de que o aparelho teria sido utilizado 

posteriormente  alegações descabidas e não demonstradas  

afirmação do autor verossímil, uma vez que indicou as datas e 

horários das ligações e os nomes dos atendentes  hipótese de 

inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo  

ré que, ademais, não demonstrou o funcionamento posterior do 
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aparelho, uma vez que, na data informada, não constaram 

quaisquer dados como as coordenadas GPS da localização do 

veículo, velocidade e outros dados  falha na prestação do serviço 

(art. 14 do CDC)  cobranças posteriores à data indicada pelo 

autor como tendo sido a da solicitação do cancelamento que deve 

prevalecer  cobranças posteriores descabidas  apontamento do 

nome do autor em cadastros de inadimplentes por conta desse 

débito indevido  circunstância que faz surgir dano de ordem 

moral  hipótese de responsabilidade objetiva  dano in re ipsa  

recurso desprovido nessa parte.

VALOR DA INDENIZAÇÃO  quantum reparatório fixado na 

sentença em R$ 7.240,00  montante até pequeno, dadas as 

circunstâncias do fato, a proporcionalidade em relação ao dano e o 

caráter educativo-punitivo que compõe a indenização, mas que 

não pode ser majorado, ante a inexistência de recurso pelo autor  

recurso desprovido também em relação a esse tema.

JUROS DE MORA  termo inicial de incidência que não pode 

ser a data do evento danoso, como fixado na sentença, por se tratar 

de responsabilidade contratual e não extracontratual  

descabimento, de outro lado, do pedido para que seu cômputo se 

dê apenas a partir do arbitramento, parâmetro que se dá apenas em 

relação à correção monetária  juros de mora que devem incidir a 

partir da citação (arts. 219 do CPC/1973 e 405 do CC)  recurso 

parcialmente acolhido quanto a esse ponto.

MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC DE 

1973  incidência na fase de cumprimento de sentença iniciada 

após o trânsito em julgado de acórdão, ou em sede de execução 

provisória  imprescindibilidade de intimação do executado na 

pessoa de seus procuradores, via publicação na imprensa oficial, 

para cumprir espontaneamente o comando judicial, no prazo de 15 

dias, somente após o qual incidirá a multa, e não automaticamente 

após o trânsito em julgado ou o simples requerimento de execução 

provisória, como determinado  entendimento do STJ proferido 

em sede de recurso repetitivo  recurso provido nessa parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.
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Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais ajuizada por Evange Ferreira dos Santos em face de 

Zatix Tecnologia S/A.

A ação foi julgada procedente, para o fim de ser declarado 

inexigível o débito e condenada a ré n o pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 7.240,00, corrigido monetariamente pela tabela prática do tribunal a 

partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do 

evento danoso. Foi concedida na sentença a antecipação da tutela, para exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Foi determinado que, após 15 dias do 

trânsito em julgado ou do início da execução provisória, incidirá a multa a que alude 

o art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973 (sentença de fls. 179/181).

Inconformada, a ré apelou (fls. 194/220). Sustentou que, ao 

contrário do que sustentado pelo apelado, não houve demonstração, nem sequer 

indícios, de que ele tenha solicitado o cancelamento do contrato que tinha como 

objeto a prestação do serviço de rastreamento de veículo por ela, apelante. O apelado 

sequer indicou o protocolo de atendimento referente à suposta solicitação de 

cancelamento. A simples retirada do equipamento de rastreamento do veículo, por si 

só, sem solicitação formal de encerramento do contrato, não obsta a cobrança da 

mensalidade do serviço. De todo modo, constam nos registros de rastreamento que, 

diferente da data indicada pelo apelado como tendo sido a da retirada do aparelho 

(02.02.2009), ele ainda esteve instalado até o dia 05.04.2010. A inscrição do nome do 

apelado em cadastro de inadimplentes deu-se em exercício regular de direito, não 

havendo que se falar em ato ilícito. Logo, ausente o dever de indenizar. Não houve 

prova da ocorrência do dano moral. Os fatos vivenciados pelo apelado se 

caracterizam como mero aborrecimento e não dano moral indenizável. Ainda que se 

entenda como existente o ato ilícito, o fato ensejaria indenização apenas por danos 

materiais, o que não foi requerido pelo apelado. Subsidiariamente, deve ser reduzido 

o quantum reparatório. O valor fixado na sentença é desproporcional e implica 
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enriquecimento sem causa do apelado. O termo inicial para a incidência dos juros de 

mora deve ser a data do arbitramento da indenização, ou seja, a data da publicação da 

sentença, e não a do ajuizamento da ação, como fixado. A multa do art. 475-J do 

CPC/1973 só deve incidir após intimação para pagamento, dirigida ao advogado 

cadastrado para recebimento das publicações.

Em resposta (fls. 107/126), o apelado preliminarmente pugnou 

pelo julgamento do recurso nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, sob a alegação 

de que as razões recursais deduzidas pela apelante vão de encontro ao que decidido 

pelo C. STJ em julgamento de recurso repetitivo. De resto, defendeu o acerto da 

decisão recorrida e pediu que o recurso fosse desprovido.

Recurso regularmente processado.

É a síntese necessária.

Inicialmente, passa-se ao exame da preliminar arguida pelo 

apelado em contrarrazões que, adianta-se, não colhe.

O requerimento veio fundamentado na ideia de que a matéria 

discutida nos autos já teria sido decidida pelos tribunais superiores em recursos 

representativos de recursos repetitivos, pelo que o recurso deveria ter seu seguimento 

denegado monocraticamente (art. 543-C e ss, do CPC/1973, atual art. 1.036 do novo 

CPC).

Por primeiro, registre-se que a alegação é genérica, sendo que 

o apelado sequer indicou qual seria a tese jurídica consolidada em sede de 

julgamento de recurso repetitivo e o número do recurso que trataria do assunto.

De todo modo, o requerimento é descabido, uma vez que a 

causa de pedir discutida nos autos não versa somente sobre questão de direito, mas 

também de fato (ocorrência ou não de cobrança indevida pela apelante, no contexto 

da existência ou não de requerimento de encerramento do contrato pelo apelado). 

Não é possível, portanto, subsumir a matéria automaticamente a alguma das teses 

firmadas pelos tribunais superiores em julgamento de recursos repetitivos.

Posto isso, rejeita-se a preliminar.

Quanto ao mérito, no principal, o ilustre magistrado de 1º grau, 

Dr. Jamil Nakad Junior, quanto ao principal, destrinchou a questão com acuidade, 

pelo que se impõe, na sequência, a transcrição de parte da r. sentença, no que 
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interessa à solução da controvérsia:

“No presente caso, a autora está presente numa típica relação 

de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor, previsto no 

artigo 2º, da Lei 8.078/90. Trata-se de pessoa física que adquiriu 

produto ou serviço como destinatário final. Assim, há de se aplicar 

também à espécie a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a 

consumidora no caso é hipossuficiente e é verossímil sua alegação. A ré 

caracteriza-se por ser fornecedor, como descrito no artigo 3º, do CDC. 

O Código fez por bem definir fornecedor para abarcar em sua 

conceituação um amplo espectro de pessoas. Assevera o artigo que 

fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. No caso, a ré exerce presta serviços de 

rastreamento. Cabia a ré comprovar o término do contrato, bem como a 

prestação do serviço. Não o fez. Desse modo, cabível a inversão do ônus 

da prova. Cabível, na espécie, os danos morais sofridos em virtude da 

má prestação do serviço. Como se sabe, o dano moral se caracteriza por 

ofensa injusta a qualquer atributo da pessoa física como indivíduo 

integrado à sociedade ou que cerceie sua liberdade, ferindo sua imagem 

ou sua intimidade. De fato, qualquer violação aos direitos da 

personalidade vem justificar a existência de dano moral reparável. Sobre 

o dano moral, Carlos Roberto Gonçalves bem simplifica ao dizer que 

tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa 

uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida 

injustamente a outrem (Responsabilidade Civil, pág. 401, Ed. Saraiva). 

Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência: Dano Moral Puro. 

Caracterização. Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranquilidade, nos entendimentos e nos afetos de 

uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ - 
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REsp 8768/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO). É de se reconhecer, 

assim, a existência da conduta, dano e nexo de causalidade, ou seja, 

presentes os pressupostos para a responsabilização objetiva. De todo o 

mister anotar que a indenização por danos morais possui dupla 

finalidade, a saber, de um lado, o ressarcimento ao dano moral busca 

confortar a vítima de um ato ilícito, que sofreu uma lesão de cunho 

íntimo, a qual não se consegue avaliar, porém é possível estimá-la. De 

outro, nos termos da teoria do desestímulo, é necessária a imposição de 

uma multa de cunho preventivo, e não repressivo, ao infrator, com o 

intuito de que fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam. Nessa 

linha, a lição do mestre Caio Mário, extraída da sua obra 

Responsabilidade Civil, pp. 315-316, pode nos servir de norte nessa 

penosa tarefa de arbitrar o dano moral. Diz o preclaro mestre: 'Como 

tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176),  

na reparação por danos morais estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I- punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem 

jurídico da vítima, posto que imaterial; II- pôr nas mãos do ofendido 

uma soma que não é um pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer 

oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de 

ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode 

ser obtido 'no fato' de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a 

amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança'. Claro, 

portanto, o dano moral, o qual quantifico, em função dos dois 

parâmetros acima narrados, vale dizer, conforto para a vítima, e sanção 

preventiva para o infrator, à luz do critério da razoabilidade, segundo o 

qual o magistrado, de acordo com o bom senso, deve perquirir a 

existência do dano moral, e, com cautela, estabelecer o seu montante, em 

R$ 7.240,00”.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, era ônus da 

apelante demonstrar a exigibilidade dos débitos questionados, nos termos do artigo 
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6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.1

Sob esse prisma, cabia a ela, apelante, demonstrar que houve a 

continuidade do serviço de rastreamento de veículo após a data indicada pelo apelado 

como tendo sido o momento em que se deu a solicitação de cancelamento e retirada 

do aparelho rastreador, ou seja, o dia 02.02.2009. 

Desse ônus, no entanto, ela não se desincumbiu.

Como prova da afirmação de que o aparelho teria sido mantido 

instalado no veículo até abril de 2010, a apelante apresentou apenas uma foto da tela 

de seu sistema interno, dentro da qual aparece uma janela aberta com o título 

“posição do veículo” (fls. 150). Tal janela contém os campos “latitude, longitude, 

localização, velocidade, data, direção, odômetro, tensão e nº mensagem”. De todos 

essas campos, apenas a data está preenchida com o dia 05.04.2010  data na qual a 

apelante alega ter sido emitido o último sinal pelo aparelho rastreador. O documento, 

portanto, é insuficiente como prova de suas alegações e veio desacompanhado de 

quaisquer outros registros de localização do veículo do apelado.

Em verdade, a impressão da tela do sistema em questão mais 

aponta no sentido contrário ao alegado pela apelante, pois leva a crer que, naquela 

data, o aparelho realmente não estava instalado, uma vez que nenhuma informação 

foi obtida a respeito da localização do veículo. Ademais, na mesma tela, constou a 

informação de que o status do contrato era cancelado.

A própria estratégia defensiva da apelante também leva à 

conclusão de que seus argumentos sequer eram verossímeis, uma vez que ela ora 

afirmou que, sem solicitação formal de cancelamento por parte do cliente, era 

1 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
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impossível saber se o aparelho foi desativado (fls. 46 da contestação), ora aduziu que 

tinha conhecimento de que ele estava em funcionamento em momento posterior, por 

haver obtido o suposto envio de sinal acima comentado.

Ora, se ela, apelante, disse possuir acesso aos dados da 

localização do veículo  e, em verdade, ela deve exercer tal monitoramento  ao 

constatar que o aparelho parou de emitir sinal, deveria, no mínimo, procurar o cliente 

para verificar o ocorrido. Mesmo porque, restou incontroverso nos autos que, nos 

termos do contrato, quando do cancelamento, o aparelho seria devolvido, ou seja, 

tratava-se de uma relação de comodato. Nesse sentido, seria de seu interesse manter 

um controle sobre o efetivo envio de sinal e, à menor interrupção, procurar apurar o 

ocorrido. Caso contrário, os equipamentos poderiam facilmente ser objeto de 

apropriação indébito pelos próprios usuários.

O quadro que se tem, no entanto, é que a apelante incorreu em 

desorganização administrativa ao não manter tais controles, bem como ao não 

atender à solicitação de encerramento do contrato, emitida pelo apelado.

Quanto ao efetivo envio da solicitação de cancelamento, a 

apelante se limitou a alegar que o apelado não teria demonstrado a existência dos 

contatos, como o informe de números de protocolo, por exemplo. Todavia, em 

réplica, o apelado informou datas, horários das ligações e nome de atendentes, o que 

empresta verossimilhança à sua alegação de que os contatos telefônicos existiram. 

Segundo ele, só não foram informados os números de protocolos porque a apelante 

não os fornece. Esta última, por seu turno, não demonstrou quais medidas adotadas 

para fornecer aos seus clientes documentos que comprovem a ocorrência dos 

chamados.

Tal circunstância, aliada aos indícios de que o próprio aparelho 

rastreador fora desativado, como explicado acima, é de se presumir como existente a 

solicitação, que não foi atendida pela apelante.

Patente, pois, a inexigibilidade dos débitos posteriores a 

02.02.2009  data indicada pelo apelado como o momento em que se deu a 

solicitação de encerramento do contrato. Assim, ao permanecer exercendo as 

cobranças e ao inscrever o nome do apelado em cadastro de inadimplentes por 

débitos posteriores a essa data, mesmo com a solicitação de encerramento por parte 
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do apelado, a apelante incorreu em falha na prestação do serviço, nos termos do 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.2

Há muito é pacífica a jurisprudência no sentido de que o mero 

lançamento indevido (ou abusivo) do nome da pessoa (física ou jurídica) em banco 

de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz inferir a 

ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer outras 

provas a respeito da repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de serem 

verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.

A hipótese é de dano in re ipsa. Assim porque presumido o 

abalo moral em decorrência da prática deletéria.

Presentes o dano e a responsabilidade da apelante, cumpre ser 

fixado o quantum reparatório.

Não se olvida que, além do caráter dúplice que se 

consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória , a indenização 

proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser 

prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja 

nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem 

demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da 

demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a 

praticar atos semelhantes.

Em atenção a tais parâmetros, tem-se que a quantia fixada na 

sentença, de R$ 7.240,00, é até modesta em relação ao que tem sido fixado pela 

jurisprudência em casos análogos, levando-se em conta também a extensão do dano 

no caso concreto, a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, além do mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a 

indenização na espécie, a compelir a apelante a tomar mais cautela no 

desenvolvimento de suas atividades. Todavia, ante a ausência de recurso por parte do 

apelado e por força da vedação à reformatio in pejus, fica mantida a verba 

indenizatória pelo valor acima.

2 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
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Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, 

assiste razão em parte à apelante. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo 

inicial para a incidência do encargo não pode ser a data do evento danoso, como 

determinado na sentença, como se se tratasse de responsabilidade extracontratual.

De outro lado, a data do arbitramento da indenização é levada 

em conta apenas para efeito da correção monetária, pelo que não colhe o pedido 

recursal para que seja fixado tal momento como o termo a quo para a incidência dos 

juros de mora.

Tratando-se de responsabilidade contratual, fica determinado 

que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação, nos 

termos do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973  aplicável ao caso dos 

autos, uma vez que o trâmite do feito em primeiro grau deu-se durante a sua vigência 

, c.c. o artigo 405 do Código Civil.3

O recurso comporta provimento também no que é pertinente 

ao marco para a incidência da multa pelo não cumprimento voluntário da 

condenação, prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973.

De fato, o cumprimento voluntário da condenação no prazo 

estabelecido pelo art. 475-J do CPC/1973 não dispensa a intimação do devedor 

pessoalmente, ou por seu patrono, no caso de advogado constituído nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

seu entendimento a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO 

ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA 

IMPRENSA OFICIAL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de 

3 Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 

quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.   

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
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cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de 

seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o 

efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante 

da condenação (art. 475-J do CPC). 2. No caso concreto, recurso 

especial parcialmente provido, apenas para sanar o erro material 

detectado no acórdão que julgou os embargos de declaração, de modo 

que não há falar em aplicação da multa do artigo 538, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil” (REsp nº 1.262.933/RJ, Corte Especial do 

S.T.J., Min. Rel. Luís Felipe Salomão, j. 19/06/2013, v.u.).

Assim, fica determinado que a referida multa somente incidirá 

após decorrido o prazo de quinze dias a partir da intimação na pessoa do advogado da 

apelante, em caso de execução definitiva  ou, da mesma forma, após decorridos 15 

dias da intimação do requerimento de execução provisória.

Em suma, o recurso é parcialmente provido, tão-somente para 

ser alterado o termo inicial para a incidência dos juros de mora e o critério para a 

incidência da multa pelo não pagamento voluntário da condenação, nos termos acima 

delineados.

O provimento do recurso nessa extensão mínima, 

naturalmente, não altera a sucumbência da apelante, que decaiu da maior parte de 

suas pretensões.

Nesses moldes, dá-se provimento parcial ao recurso.

CASTRO FIGLIOLIA

            Relator
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