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EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MÓVEIS PLANEJADOS. ERRO QUANTO À PESSOA DO FORNECEDOR.
INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora-recorrente pleiteia a reforma da sentença que afastou a responsabilidade da requerida
PLANEJAR MOVEIS LTDA – EPP, em razão da ausência de prova de participação na relação jurídica e
requer a condenação solidária de todos os réus nos danos materiais, bem como o arbitramento de danos
morais que foram indeferidos na sentença.

2. Em síntese, a autora negociou com os réus FILLIPE MENDES LAGO e THYAGO MENDES LAGO a
aquisição e instalação de móveis planejados. Todavia, acreditava estar negociando com representantes da
empresa PLANEJAR MÓVEIS. Ao final, após pagamento dos valores correspondentes, os móveis não
foram entregues.

3. De fato, pelas provas carreadas aos autos não há qualquer indício de que a contratação tenha sido dos
móveis da marca Planejar Móveis. Em nenhum momento nas trocas de mensagens por WhatsApp houve
referência à empresa (ID 2157540), ou sinais de que o vendedor seria seu representante. Na mesma linha,
o pagamento via cartão de crédito foi vinculado ao nome do vendedor Fillipe Lago e não à ré PLANEJAR
MÓVEIS (ID 2157542). Ainda, tão logo a autora entrou em contato com a empresa PLANEJAR
MÓVEIS, foi informada que não houve nenhuma contratação com a empresa.

4. A autora incidiu em erro quanto ao negócio jurídico que entabulava (art. 138, Código Civil). Essa
circunstância não é capaz de responsabilizar terceiro, na hipótese, a empresa Planejar móveis, mas apenas
de anular o ato jurídico praticado, com a devolução da importância paga, diante do inadimplemento.
Sequer é o caso de aplicar a teoria da aparência, porquanto, conforme já mencionado, não houve nenhum
dado que comprovasse a conjuntura narrada pela autora de participação da ré PLANEJAR MÓVEIS nas
negociações.

5. O simples descumprimento contratual não pode ser alçado ao seu patamar do dano moral, mas somente



aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias
no espírito da pessoa a quem ela se dirige. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a
inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade.

6. Na hipótese, o fato de não ter ocorrido a entrega dos móveis contratados via telefone/WhatsApp, sem
as devidas diligências que a negociação exige, caracteriza mero descumprimento contratual. Assim, os
acontecimentos narrados não dizem respeito à ofensa direta de um direito de personalidade, mas são
consequências naturais do inadimplemento. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de
atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

7. Recurso  e  Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno aCONHECIDO NÃO PROVIDO.
recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme
regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO LUIS FISCHER DIAS - Relator,
EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 1º Vogal e ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 25 de Outubro de 2017

Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS - Relator

Dispensado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.


