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EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONFIGURA PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ambas as partes se insurgem contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para
condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00, a título de perdas e danos, e, R$ 1.000,00,
de danos morais. Em suas razões recursais, a requerida alega a inexistência de danos morais. A autora, em
suas razões, afirma que o valor do aparelho celular foi dividido em 24 parcelas de R$ 218,37, custando o
total de R$ 5.240,88, e que o valor de R$ 2.000,00 não é suficiente para comprar um novo Iphone.

2. Recursos tempestivos. Preparos recolhidos (ID 2667023 e 2667032). Contrarrazões apresentadas (ID
2667038 e 2667040).

3. Restou demonstrado nos autos que a requerente contratou, em 28/03/2016, serviço da requerida
denominado “Plano Claro Up”, que previa o direito a um telefone móvel da marca “I-Phone”, com
parcelamento do preço em 24 meses, e ao final de 12 meses poderia substituir o aparelho por outro da
mesma marca, mais recente, continuando a pagar as parcelas do financiamento, tudo conforme Item 8 do
Plano e Cláusula 7.2 do Contrato (ID 2666964). Diante da ausência de impugnação específica, restou
incontroverso que, ao final de um ano, no início do mês de abril/2017, ao procurar um estabelecimento
comercial da requerida, a consumidora foi informada que as regras teriam mudado, exigindo-se do
consumidor parcelamento em 12 parcelas no cartão e mais 12 parcelas via boleto bancário, o que a
consumidora aceitou. Contudo, devido a um erro no sistema informatizado da requerida até os dias atuais
não conseguiu adquirir o novo aparelho, mesmo continuando a pagar as parcelas do plano, da ordem de
R$ 218,37 mensais, tendo procurado a intermediação do PROCON-DF e posteriormente a ANATEL, sem
contudo resolver seu problema.

4. Além da falha na prestação dos serviços, restou demonstrado nos autos a propaganda enganosa
perpetrada pela requerida, que com a divulgação do Plano Claro Up, prometendo ao consumidor a troca
de aparelho, ao final de 12 meses de plano, demonstra seu intuito de captar clientes e fidelizá-los por
longos períodos, não cumprindo com o pactuado ao final de um ano.



5. A prática perpetrada pela empresa configura, além de inadimplemento contratual, falha na prestação
dos serviços e propaganda enganosa. No caso em concreto, restaram violados os direitos da consumidora
à informação adequada e precisa, faltando a empresa com a boa-fé contratual. A autora, depois de
inúmeras reclamações, inclusive perante o PROCON e a ANATEL, continuou sendo ludibriada pela
empresa com informações vagas de que teria ocorrido um erro no sistema e por isso não era possível a
troca de aparelho. Para agravar a situação, a falha da empresa não foi resolvida e a autora continuou
impossibilitada de trocar de aparelho.

6. Quanto aos danos materiais, entendo que o valor fixado pelo magistrado de origem de R$ 2.000,00 é
suficiente para garantir as perdas e danos sofridas pela autora, pois, em que pese não corresponder ao
valor de um novo iphone, há de se considerar que a autora mantém o aparelho iphone antigo que adquiriu
no inicio do plano com a empresa.

7. Diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que os acontecimentos superaram o mero
aborrecimento do cotidiano, gerando danos morais.

8. O valor fixado pelo juízo , de R$ 1.000,00, não se mostra excessivo ou insuficiente, guardandoa quo
correspondência com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser
mantido.

9. Recursos  e . Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento deCONHECIDOS NÃO PROVIDOS
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099).
A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 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, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - Relator,
ARNALDO CORREA SILVA - 1º Vogal e ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 29 de Novembro de 2017

Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Relator

RELATÓRIO

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

VOTOS



O Senhor Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - Relator

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

O Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA - 1º Vogal
Com o relator

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

DECISÃO

CONHECIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME


