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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1035672-45.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALGAR 

MULTIMIDIA S/A, é apelado MMVB CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA.

ACORDAM, em 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

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

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CARLOS 

NUNES (Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ADILSON DE ARAUJO.

São Paulo, 14 de março de 2017.

PAULO AYROSA
RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Apelação nº 1035672-45.2016.8.26.0114
Apelante : ALGAR MULTIMIDIA S.A.
Apelada : MMVB CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Comarca : Campinas  3ª Vara Cível 
Juiz (a) : Ricardo Hoffmann

V O T O Nº 34.753

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  TELEFONIA  AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  PEDIDO DE 
CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS  ATENDIMENTO PELA 
RÉ  INSURGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE QUE A 
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS FOI PREMATURA 
ENSEJANDO DANOS MORAIS  PESSOA JURÍDICA  
INOCORRÊNCIA  SENTENÇA REFORMADA  RECURSO 
PROVIDO.
I  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 Código de Processo Civil. 
Ausente prova de que a empresa requerente suportou abalo em sua 
honra objetiva diante do atendimento do seu próprio pedido de 
cancelamento dos serviços à ré, de se afastar o reconhecimento de 
ofensa a direito imaterial ensejador de compensação indenizatória.
II  Diante do provimento recursal, ficam invertidos os ônus 
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 4º, III, do Novo 
Código de Processo Civil.

MMVB CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 
propôs ação indenizatória por danos morais em face de ALGAR 
MULTIMÍDIA S.A.

A r. sentença de fls. 116/117, cujo relatório se adota, julgou 
procedente a ação, nos termos do art. 481, I, do Novo Código de Processo Civil, 
para condenar a ré a indenizar a autora pelos danos morais na quantia de R$ 
10.000,00; com acréscimo de correção monetária a contar do arbitramento e 
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Diante da sucumbência, 
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais a contar dos 
respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em 
julgado, quando estará configurada a mora.
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Inconformada, recorre a requerida, pleiteando a reforma da r. 
sentença, alegando, em síntese, que fez o cancelamento dos serviços de internet 
que prestava à autora, conforme sua solicitação, de modo que não praticou 
nenhum ato ilícito não havendo qualquer embasamento para a reparação moral. 
Aduz que não houve violação da honra objetiva da empresa-requerente, 
principalmente porque esta foi comunicada previamente do cancelamento dos 
serviços. O valor fixado de R$ 10.000,00; é excessivo, extrapolando os limites 
da razoabilidade e proporcionalidade, levando ao enriquecimento ilícito da 
autora. Insurge-se contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais 
pugnando, alternativamente, por sua redução. Requer o provimento recursal 
para que a ação seja julgada improcedente (fls. 121/127).

A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pela manutenção integral da r. 
sentença (fls. 133/136).

É O RELATÓRIO.

Conheço do recurso e lhe dou provimento.

Conforme se depreende dos autos, a empresa autora contratou os 
serviços de internet link da ré, em 20.02.2015, tendo comunicado sua intenção 
de rescindir o contrato por meio de notificação extrajudicial datada de 
06.05.2016; sendo que os serviços deixaram de funcionar em 26.05.2016. Por 
esta razão, alegando que houve o cancelamento antecipado dos serviços, sem o 
decurso de 30 dias, ajuizou a presente ação requerendo o pagamento de R$ 
10.000,00; a título de danos morais sofridos.

A requerida, por sua vez, refuta a versão da autora afirmando que não 
praticou qualquer ato ilícito, sendo que o cancelamento dos serviços foi feito, a 
pedido, e em prazo superior aos 7 (sete) dias previamente informados constantes 
da contranotifcação e que, na qualidade de pessoa jurídica, não houve violação 
da honra objetiva ou ofensa imagem da autora capaz de ensejar o pagamento de 
danos morais.

A ação foi julgada procedente, entretanto, merece reforma.

Com efeito, é uníssono na jurisprudência e na doutrina que a pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral, nos exatos termos da Súmula 227 do C. 
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Superior Tribunal de Justiça, que determina: “A pessoa jurídica pode sofrer 
dano moral”.

A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de 
sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à 
injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma 
reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu 
bom nome no mundo civil ou comercial onde exerce suas funções.

Ora, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano 
patrimonial através do abalo de crédito, perda ativa de chances de negócios e de 
celebração de contratos, diminuição de clientela etc.

Contudo, in casu, não há qualquer comprovação da existência de 
danos morais sofridos pela autora em razão do cancelamento  feito mediante 
sua própria solicitação  dos serviços pela ré.

Pelo contrário. Embora alegue a ocorrência dos danos morais pois não 
foi obedecido o prazo de 30 (trinta) dias da notificação para o cancelamento, 
restou demonstrado que a autora já havia contratado outra empresa que lhe 
prestaria os serviços de internet, o que leva a crer que não deixou seus clientes 
sem atendimento, podendo hipoteticamente prejudicar seus negócios e 
reputação.

No documento de fls. 45, Vilma Bueno, Diretora Administrativa da 
empresa-autora afirma:

“(...) Diante da falta de resposta, já acionamos a 
AmericaNet, empresa concorrente e fechamos contrato com eles 
para as nossas necessidades de serviços de voz, internet e locação de 
PABX, porque a empresa não pode parar.

Portanto, a saída será acionar a Algar juridicamente e 
tentar derrubar a multa dos dois contratos, que dia 20 de maio estará 
completando 12 meses (...)”.

Ademais, é falsa a premissa de que os serviços somente seriam 
cancelados após 30 (trinta) dias da notificação. Não há qualquer previsão nesse 
sentido no contrato de fls. 24/26. Apenas para que não se alegue omissão, a 
cláusula 1.3. trata do prazo mínimo para rescisão e do pagamento da multa, não 
prevendo prazo para mínimo para o desligamento dos serviços após o pedido de 
cancelamento.
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De todo modo, após o recebimento da notificação de rescisão 
contratual pela ré, a informação transmitida à autora era que EM ATÉ 30 DIAS, 
o cancelamento seria feito, veja:

“(...) Vilma, 
Conforme conversamos, formalizamos o cancelamento, que 

pode acontecer em até 30 dias. Acredito que ainda essa semana, 
estará finalizado!

Contratualmente, devido a todo investimento que fizemos e 
a escolha de não continuar com a Algar é exclusivamente de vocês, 
onde a Algar não teve nenhuma falha e por várias maneiras tentamos 
renegociar, segue os valores da multa. (...)  fls. 32.

Logo, por qualquer prisma que se analise a questão posta nestes autos, 
não há qualquer comprovação da prática de ato ilícito da ré capaz de configurar 
danos morais à autora.

Assim, 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, em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do 
art. 85, §§ 2º, 3º, I e 4º, III, do Novo Código de Processo Civil, considerando-se 
a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação 
em segundo grau, fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor 
atualizado da causa, que deverão ser pagos pela apelada em favor da apelante.

Posto isso, dou provimento ao recurso.

PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
                             Relator
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