
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000098245

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008865-67.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ 
RAIMUNDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.

ACORDAM, em 20ª 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 ROBERTO 
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018. 

CORREIA LIMA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 35021
APEL. Nº: 1008865-67.2015.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (3ª V. Cív. de Santo Amaro)
APTE.: Luiz Raimundo da Silva (A) 
APDA.: Tim Celular S.A. (R)

EMENTA: TELEFONIA MÓVEL CELULAR    Ação de 
obrigação  de  fazer  c.c. indenização por dano material e 
moral  Alegada contratação do plano denominado “controle 
WhatsApp” por meio do qual o autor poderia realizar e receber 
ligações ilimitadas entre telefones móveis da operadora TIM 
pelo valor mensal de R$29,90, no entanto, após receber a 
primeira fatura, verificou-se a cobrança de valor maior que o 
contratado - Ausência de prova do alegado pagamento em 
duplicidade  Restituição de indébito incogitável - Dano moral 
configurado  Arbitramento realizado segundo o critério da 
prudência e razoabilidade nesta instancia ad quem - 
Procedência parcial redimensionada  Sucumbência carreada à 
ré - Recurso provido em parte.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. 

indenização por dano material e moral (alegada contratação do plano 

denominado “controle WhatsApp” por meio do qual o autor poderia 

realizar e receber ligações ilimitadas entre telefones móveis da operadora 

TIM pelo valor mensal de R$29,90, no entanto, após receber a fatura 

com vencimento em outubro de 2014, o consumidor verificou que o 

valor cobrado não correspondia ao contratado, fls. 1/10 e 15/27) 

intentada por Luiz Raimundo da Silva contra Tim Celular S.A., julgada 

procedente em parte pela r. sentença de fls. 88/91, de relatório a este 

integrado, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em 

converter o plano pós-pago de telefonia contratado pelo autor em 

27.09.2014 em plano pré-pago, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias, ficando determinado 

que, na impossibilidade de cumprimento, referida obrigação fica 
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convertida em perdas e danos, já estimada em R$10.000,00 e, dada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, 

deferir a tutela de urgência em relação ao mérito, devendo o r. decisum 

ser cumprido imediatamente e, ante a sucumbência recíproca, repartir 

as custas e despesas processuais, arcando cada parte com os 

honorários do respectivo advogado. 

Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em 

resumo, que (1) a ré disponibilizou um serviço para pessoas que usam 

smartphones e acessam a internet, o que não é o caso do autor, (2) não 

bastasse o oferecimento de serviço que não atende as necessidades do 

consumidor, houve duplicidade de cobrança por serviços idênticos, pois 

foi efetuado um débito em sua conta-corrente e outro na fatura do 

cartão de crédito do autor, (3) o art. 46 do CDC e o art. 3° da Resolução 

n° 632 da ANATEL ampara a pretensão de rescisão do plano pós-pago 

desde a citação e (4) tem direito à repetição do indébito do valor que foi 

cobrado em duplicidade, além da reparação por dano moral (fls. 94/99). 

A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta 

de preparo (fls. 28).

É o relatório.

2. O recurso comporta provimento em parte, como 

adiante se equacionará.

3. Ab initio, insta registrar, ante a abstenção de 

insurgência da operadora de telefonia, a incontrovérsia acerca dos fatos 

narrados na petição inicial, especialmente a conduta ilícita da apelada 

de, após ter contratado com o apelante o plano “controle WhatsApp” por 

R$29,90 mensais, ter efetuado cobranças a maior do insurgente bem 

como, embora por ele solicitado, como lhe facultam as normas de 

regência, não ter efetuado a mudança do plano pós-pago para pré-pago 

imediatamente após a solicitação do consumidor.
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Embora as faturas de consumo de fls. 15 e 16 

comprovem que a apelada efetivamente cobrou valores maiores do que o 

do plano contratado pelo apelante, tais faturas não comprovam o 

pagamento do débito, de sorte que se revela correta a r. sentença ao 

afastar o pleito de repetição, já que não há prova do pagamento de 

indébito. Há apenas prova da cobrança da quantia de R$29,90, em 

dezembro de 2014 (fls. 20)  e não do pagamento (até porque não se 

sabe se o pagamento  da  fatura do cartão de crédito está ou não em 

débito automático)  referente ao plano contratado, que foi novamente 

cobrado na fatura do cartão no mês seguinte (fls. 22), não obstante o 

apelante não tivesse autorizado a apelada a incluir o pagamento do 

plano contratado em débito automático ou em fatura de cartão de 

crédito (fls. 18).

Não há dúvida que o apelante contratou o plano 

controle Whatsapp (fls. 23/27) e a apelada não obedeceu ao próprio 

regulamento, ao qual submete os consumidores do serviço do produto 

que coloca no mercado de consumo para comercialização. 

 Em que pese o consumidor possa solicitar a 

qualquer momento a alteração do plano pós-pago para pré-pago, não há 

nos autos qualquer documento que comprove ter o apelante solicitado à 

apelada a aludida alteração, de sorte que correto o MM. Juízo singular, 

após cognição exauriente, apenas reconhecer o direito do insurgente por 

meio da r. sentença vergastada.

4. Por fim, respeitado o entendimento do MM. Juízo a 

quo, tem-se como configurado o dano moral no vertente caso.

Isso porque o apelante, na condição de consumidor e 

aposentando, não apenas se viu enganado pela apelada, fornecedora de 

serviço defeituoso, pois contratou um produto, mas lhe foi cobrado por 

outro que não foi contratado e que não era de seu interesse. Não 

bastasse a cobrança de valores superiores ao montante previsto na 
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oferta, o modo de pagamento, não autorizado pelo insurgente, também 

foi alterado pela apelada, o que lhe causou transtornos, 

constrangimentos, angústia, aflição que, para pessoa idosa, foge à 

normalidade e interfere no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando desequilíbrio em seu bem-estar, ficando afastada, portanto, a 

alegação de mero dissabor, aborrecimento, irritação ou sensibilidade 

exacerbada, não indenizáveis.

5. Reconhecido o direito à indenização pelo dano 

moral, o arbitramento do quantum devido pelo dano moral infligido seja 

feito de forma adequada e moderada, pautado em juízo prudencial. 

É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do 

ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de 

desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pela angústia ou 

transtorno a que acometida. Não pode, no entanto, o dever reparatório 

ser convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou 

de enriquecimento ilícito nem tampouco ficar reduzido a dimensão 

irrisória.

Na sua fixação, por tais motivos, deve se levar em 

conta o perfil econômico da vítima (aposentado, fls. 1), as circunstâncias 

do caso concreto e o poderio econômico da entidade ofensora, que é 

instituição operadora de telefonia de grande porte.

Assim, sob o influxo do critério prudencial e da 

razoabilidade, a indenização é fixada no valor de R$5.000,00, corrigível a 

partir desta data, conforme dispõe a Súmula nº 362 do STJ (data do 

provimento jurisdicional que reconhece a existência de dano moral a ser 

indenizado) mais juros legais de mora a contar da citação.

6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso 

para julgar parcialmente procedente a ação a fim de condenar a ré ao 

pagamento de indenização por dano moral e, ante o decaimento mínimo 

do autor, condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais 
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e honorários advocatícios dosados, por equidade, em R$1.500,00 (art. 

85, §§ 2° e 8°, do CPC)

     CORREIA LIMA
  RELATOR

Assinatura Eletrônica


		2018-02-23T04:57:08+0000
	Not specified




