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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1124203-23.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ 
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA. e OTNET SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO LTDA.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), SEBASTIÃO FLÁVIO E PAULO 
ROBERTO DE SANTANA.

São Paulo, 19 de julho de 2017.

JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1124203-23.2014.8.26.0100 -Voto nº 2

Apelação nº 1124203-23.2014.8.26.0100
Apelante: Luiz Henrique Pereira da Silva 
Apelados: Intermodal Brasil Logística Ltda. e Otnet Serviços de Informação 
Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº 27294

Responsabilidade civil  Perdas e danos  Autor que 
realizava transporte para a corré “IBL Intermodal”, de 
mercadorias fabricadas pela corré “Samsung”  Autor que, 
durante um desses transportes, foi vítima de roubo à mão 
armada  Alegado pelo autor qu, em virtude desse fato, o 
seu nome foi inserido na “lista negra” mantida pela corré 
“OTNET”, fato que o impediu de conseguir outro trabalho 
 Pretendida pelo autor a condenação das três rés no 

pagamento de indenização por danos materiais e morais 
suportados em decorrência da indevida inclusão de seu 
nome na referida “lista negra”  Descabimento.

Responsabilidade civil  Perdas e danos  Caso em que 
não há indícios de que o nome do autor tivesse sido 
incluído nos cadastros mantidos pela corré “OTNET” a 
pedido das demais corrés  Corré “OTNET” que, ao 
informar a impossibilidade de cumprir a tutela antecipada 
deferida no juízo de origem, para que o nome do autor 
fosse excluído de seus cadastros, por não existir tal 
registro, juntou documentos comprobatórios de tal 
circunstância  Autor que não se desincumbiu do ônus que 
lhe competia, nos termos do art. 333, I, do CPC de 1973  
Autor que requereu o julgamento antecipado da lide - 
Relação entabulada pelas partes que não é regida pelo CDC 
 Decreto de improcedência da ação que se mostrou 

legítimo  Apelo do autor desprovido.

1. Luiz Henrique Pereira da Silva propôs ação de indenização 
por danos materiais e morais, de rito ordinário, em face de “IBL  Intermodal Brasil 
Logística Ltda.”, “Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.” e “OTNET Serviços de 
Informação Ltda.” (fls. 1/18).

O MM. Juiz de origem deferiu o pedido de tutela antecipada 
formulado na inicial (fl. 8), para que a corré “OTNET” procedesse à exclusão 
imediata do nome do autor de seus cadastros até o julgamento final da lide, sob pena 
de multa diária de R$ 1.000,00 (fl. 37).

As corrés “OTNET” e “IBL Intermodal” ofereceram 
contestação (fls. 53/64, 82/91), havendo a autora apresentado réplica (fls. 69/76, 
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108/111).
A corré “Samsumg”, apesar de citada por correio (fl. 105), 

não ofereceu contestação.
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre 

magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente. Condenou o autor no 
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios 
fixados, com base no art. 20, § 4º, do CPC de 1973, em R$ 1.000,00. Determinou, 
porém, que fosse observada a sua condição de beneficiário da justiça gratuita (fls. 
119/122).

Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação 
(fls. 126/127), aduzindo, em síntese, o seguinte: o sistema restritivo concernente aos 
problemas laborativos de caminhoneiros é grave; o caminhoneiro não consegue mais 
arrumar outro trabalho em razão do mencionado bloqueio; o bloqueio foi realizado a 
pedido das corrés “IBL Intermodal” e “Samsung”; não tinha como comprovar o 
bloqueio, visto que o sistema “OTNET” é exclusivo e secreto para as empresas de 
logística; ficou meses sem emprego durante meses; caso não seja reformada a 
sentença recorrida, haverá injustiça (fls. 128/133).

O recurso não foi preparado, porquanto o autor é beneficiário 
da justiça gratuita (fl. 30), foi recebido “em ambos os efeitos” (fl. 134), tendo sido 
respondido pelas corrés “OTNET” e “IBL Intermodal” (fls. 136/140, 143/146).

É o relatório.

2. O reclamo manifestado pelo autor não comporta 
acolhimento.

Explicando:

2.1. Ingressou o autor com a ação em exame, visando à 
condenação das rés no pagamento de indenização por danos materiais, no importe de 
R$ 90.000,00, bem como por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (fl. 17).

Postulou o autor também que a corré “OTNET” fosse 
compelida a excluir o seu nome de seus cadastros, sob pena de pagamento de multa 
diária de R$ 1.000,00 (fl. 17).

Argumentou o autor, para tanto, que: iniciou o seu trabalho 
com a corré “IBL  Intermodal”, em 16.8.2013, na função de motorista, encarregado 
de fazer entregas com o seu caminhão particular (fls. 2/3); fazia viagens para entrega 
de produtos para outros Estados, principalmente da marca “Samsung” (fl. 3); em 
24.8.2014, ao realizar o transporte de mercadorias fabricadas pela corré “Samsung” 
para a cidade de Balneário Camboriú, no Estado de Santa Catarina, foi vítima de 
roubo à mão armada, conforme constou do boletim de ocorrência lavrado no mesmo 
dia (fls. 3/4); no dia seguinte ao ocorrido, teve de comparecer à sede da corré “IBL 
Intermodal”, a fim de responder a diversos questionamentos sobre o roubo (fl. 4); 
teve de acompanhar dois funcionários da corré “Samsung” para fazer o trajeto até o 
local do roubo (fl. 4); ao final do dia, foi informado de que estava bloqueado junto à 
corré “IBL Intermodal” (fl. 4); foi abusivo o envio de seu nome para a “lista negra” 
pelo simples fato de ter ocorrido assalto de carga de eletrônicos que transportava (fl. 
5); por causa de o seu nome estar cadastrado na lista da corré “OtNet”, não 
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conseguiu trabalhar em outro lugar (fl. 5); faz jus à reparação pelos danos morais e 
materiais suportados (fl. 17).

2.2. Não assiste razão, todavia, ao autor.
Incontroverso que o autor foi vítima de roubo à mão armada 

em 24.8.2014, quando realizava o transporte de mercadorias fabricadas pela corré 
“Samsung” (fl. 3).

Tal fato, noticiado no boletim de ocorrência lavrado no dia do 
roubo (fls. 22/24), foi admitido pela corré “IBL  Intermodal” em sua contestação 
(fl. 85).

Contudo, não há indícios nos autos de que, em virtude desse 
evento, o nome do autor tivesse sido inserido em “listra negra” mantida pela corré 
“OTNET” a pedido das demais corrés.

Ao revés, ao informar ao juízo de primeiro grau a 
impossibilidade do cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada, para 
que o nome do autor fosse excluído de seus cadastros, por não constar qualquer 
restrição em seu nome (fls. 41/43), a corré “OTNET” anexou documentos que 
comprovaram essa circunstância (fls. 49/52).

O autor, ademais, não logrou demonstrar que, após o roubo 
por ele sofrido, não conseguiu outros trabalhos em decorrência de constar restrição 
dos cadastros mantidos pela corré “OTNET” (fl. 5).

Por outro lado, instado a especificar as provas que pretendia 
produzir (fl. 112), o autor mostrou desinteresse por qualquer delas, tendo requerido 
o julgamento antecipado da lide (fl. 116).

Forçoso reconhecer-se que o autor não se desincumbiu do 
ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC de 1973, cabendo 
ressaltar-se que a relação entabulada pelas partes não é regida pelo Código de 
Defesa do Consumidor.

2.3. Há de persistir, em suma, o decreto de improcedência da 
ventilada ação (fl. 122).

3. Nessas condições, nego provimento ao apelo contraposto, 
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 119/122).

JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
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