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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020989-79.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FILIPE 
JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.

ACORDAM, em 16ª 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 SIMÕES 
DE VERGUEIRO (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.

São Paulo, 13 de março de 2018. 

Jovino de Sylos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 29119
APEL.Nº: 1020989-79.2015.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE   : FELIPE JOSÉ DA SILVA
APDO   : CLARO S/A

*Declaratória de inexistência de débito c.c. 
indenizatória por danos morais inclusão indevida do 
nome do autor nos cadastros de inadimplentes  ônus da 
ré em comprovar a regularidade da contratação que deu 
ensejo à negativação  reconhecimento da inexistência 
do débito  dano moral caracterizado  elevação de 
R$4.000,00 para R$10.000,00, valor mais condizente 
com as peculiaridades do caso concreto  recurso 
provido em parte.*

1. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenizatória por danos 

morais ajuizada por FELIPE JOSÉ DA SILVA contra NET 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (sucedido por incorporação 

por CLARO S/A), sustentando o autor que teve o seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

dívida no valor de R$211,72 que alega desconhecer, pelo 

que pretende a declaração de inexistência do débito, 

reparação de ordem moral, bem como restituição em dobro 

do valor indevidamente cobrado (art. 42, parágrafo 

único, do CDC). Citada, a ré pleiteou a retificação do 

pólo passivo e ofertou contestação aduzindo que houve a 

celebração de contrato de serviços de televisão, 

internet e telefonia com o autor ou eventual fraude 

praticada por terceiros, afirmando inexistir o dever de 

indenizar.

2. A r. sentença de fls. 100/105 julgou 

parcialmente procedente a ação para declarar 
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inexistente o débito de R$211,72, bem como condenar a 

réu ao pagamento de indenização no valor de R$4.000,00 

a título de danos morais, indevida a restituição em 

dobro. Em razão da sucumbência recíproca, repartiu as 

custas (art. 86, CPC/15), condenando a ré ao pagamento 

de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, §§ 2º e 14, CPC/15), bem como o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados 

em R$1.000,00 (art. 85, § 8º, CPC/15), observada a 

gratuidade judiciária. 

3. Irresignado, recorreu o autor (fls. 

108/111) pleiteando o aumento da condenação por danos 

morais para R$20.000,00, com base na aplicação da 

teoria do desestímulo.  

4. O recurso foi recebido. Os autos 

subiram ao Tribunal. Após correção da autuação com nova 

intimação da apelada, vieram as contrarrazões.

É o relatório.

5. Restando incontroverso nos autos a 

inexistência de relação jurídica contratual entre as 

partes ante a ausência de sua comprovação por parte da 

ré, que se limitou a aventar fraude praticada por 

terceiros, pretende o autor a majoração da indenização 

pela inclusão indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, alegando que o valor concedido pela 

sentença (R$4.000,00) se mostra irrisório.

6. Ora, não comprovando a ré a 

regularidade da contratação, a fraude ficou 

caracterizada. Logo, na seara do ônus probatório, a 
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comprovação inverte-se, dada a impossibilidade de 

provar fato negativo, é necessário proceder à 

comprovação do fato contrário positivo. Nesse sentido, 

lição do mestre Vicente Greco Filho ao ressaltar que “A 

prova do fato inexistente se faz provando-se um fato 

contrário positivo”. (in “Direito Processual Civil 

Brasileiro, 2º Volume, Ed. Saraiva, 9º edição, p. 186). 

O ônus probatório, pois, era da empresa requerida. E a 

questão envolvendo a fraude praticada por terceiros em 

detrimento dos clientes bancários, aqui aplicada por 

analogia, já foi objeto de recurso repetitivo no STJ, 

que assim pacificou a questão: “RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA 

SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR 

FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-

corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude 

ou utilização de documentos falsos, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso 

especial provido.” (REsp. 1.199.782-PR, 2ª Seção, rel. 

Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28.08.2011)

7. Tem-se que a responsabilidade é 

objetiva, decorrente da aplicação da teoria do risco da 

atividade, normatizada no art. 14 do CDC e arts. 186 e 

927 do CC/02, respondendo a companhia de telefonia 
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móvel pelos prejuízos causados ao cliente 

independentemente de culpa ou dolo.

8. Cabe deixar remarcado que o dano 

moral efetivamente teve lugar e, caracterizado 

padecimento apto a causar suficiente desconforto, a 

reparação é mesmo justificável. E para a reparação 

extrapatrimonial com suporte na prática 

comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, 

pondera-se que, na verdade, não existe necessidade da 

prova do prejuízo. 

9. No tocante à fixação do dano moral, 

cumpre recordar que, com a procedência da ação, desse 

modo admitidas ao ressarcimento as alegadas situações 

de vexames, constrangimentos, abalo de crédito e 

aborrecimentos descritas na inicial, a fixação do 

“quantum debeatur” deve ser procedida de maneira a 

“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, 

produzindo, em contrapartida, no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado” 

(Ap. nº 189.395-1, TJSP  6ª Câm., REL. DES. ERNANI DE 

PAIVA). A propósito, já asseverou o Ministro Cezar 

Peluso quando ainda integrante desta C. Corte: “o 

descrédito econômico, enquanto perda da confiança 

pública na capacidade de cumprir as obrigações 

negociais, é, na sociedade capitalista, pesada ofensa à 

honra” (RJTJSP 134/151)

10. A lei não prevê padrão de aferição 

da indenização na hipótese ressarcitória por abalo de 
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crédito, violação da imagem, dignidade, do bom nome e 

da boa fama. Todavia, de qualquer modo obrigada está a 

ré a reparar o ato ilícito praticado: “A obrigação do 

réu, causador do dano moral, é de valor abstrato, que 

depende, quase sempre, de estimativa judicial” (REsp. 

136.588-RJ, STJ  3ª T., REL. MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 

07.04.98), sendo conveniente anotar que o bom nome é 

indispensável para que a parte mais humilde da 

população tenha acesso ao crédito para aquisição de 

bens de consumo, pelo que não há que se falar em 

desproporção ou ofensa ao art. 944 do CC/02.

11. No presente caso, o valor concedido 

pela sentença (R$4.000,00) realmente se mostra aquém 

dos valores ordinariamente concedidos por esta C. 

Câmara para os casos da espécie, pelo que fica a 

indenização elevada para R$10.000,00 (dez mil reais), 

valor mais condizente com as peculiaridades do caso 

concreto, mantidas as demais cominações da sentença. 

12. Com esses fundamentos, dá-se 

provimento em parte ao recurso.

São Paulo, 13 de março de 2018.

JOVINO DE SYLOS
Relator
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