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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO

DE TELEFONIA. INTERNET MÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE

DO SERVIÇO. FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA

POR INADIMPLENTO CONTRATUAL.  CAUSA DA

RESCISÃO DADA PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO. NÃO

CABIMENTO DE MULTA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE

P R O T E Ç Ã O  A O  C R É D I T O .  P R E L I M I N A R  D E

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1.          Preliminar de cerceamento de defesa: No que se

refere ao pedido de produção de prova pericial, não verifico

qualquer cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, a

perícia pleiteada pelo autor é inócua. Isso porque, ante o

grande lapso temporal entre o cancelamento do serviço e o

ajuizamento da ação, não teria como o perito, após mais de 05

anos, aferir se a velocidade de internet oferecida no ano de

2012 estava de acordo com os termos do contrato firmado

entre o autor e a empresa de telefonia.

2.          No caso, a realização da prova pericial não surtiria

efeitos práticos, pois seria impossível aferir a prestação

adequada do serviço no ano de 2012, uma vez que

transcorridos mais de 05 (cinco) anos. Ressalta-se que hoje

(ano de 2017) sequer se fala em internet 3G, como no pacote
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Fls. _____

Apelação Cível 20160110590978APC

contratado pelo apelante (Claro 3G Max), mas sim em internet

4G. Cerceamento de defesa não verificado.Preliminar

rejeitada.

3.          Mérito: a simples apresentação das faturas telefônicas

pelo fornecedor não é apta para afastar a alegação do

consumidor da ocorrência de vício de qualidade na prestação

do serviço, uma vez que, desde a petição inicial, o autor afirma

que realizou reclamações por telefone, medições de velocidade

e reclamações pessoais, motivo pelo qual era ônus do

fornecedor demonstrar que o serviço de internet móvel foi

disponibilizado sem divergência com as especificações do

contrato.

4.          A responsabilidade por vício do serviço se caracteriza

quando ocorrem anomalias que afetam a funcionalidade do

serviço, nos aspectos qualidade e/ou quantidade, sem causar

risco à saúde e segurança do consumidor, tornando o serviço

impróprio ou inadequado ao consumo, ou lhe diminuindo o

valor, bem como por aqueles decorrentes da divergência do

conteúdo com as indicações constantes no contrato,

embalagem, rótulo ou mensagem publicitária.

5.          A carência fixada pela cláusula de fidelidade, que

definiu prazo mínimo de vinculação do autor à empresa de

telefonia, constitui cláusula abusiva, por colocar o consumidor

em desvantagem exagerada, uma vez que visava amarrar o

requerente ao contrato mesmo na presença de vício de

qualidade na prestação dos serviços, que possibilitava,

segundo a legislação consumerista, a resolução do contrato

pelo autor.

6.          Conforme jurisprudência deste e. TJDFT, tem-se que é

incabível a aplicação da multa por quebra da cláusula de

fidelidade nos casos em que o cancelamento do contrato tem

fundamento no descumprimento das obrigações assumidas no

contrato pela empresa operadora de telefonia.

7.          Recurso conhecido e provido. Sentença reformada

para declarar inexistente a multa aplicada pela 1ª Ré (Claro) e

determinar que os réus retirem imediatamente o nome do

requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA).
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ROBSON BARBOSA DE

AZEVEDO - Relator, SILVA LEMOS - 1º Vogal, JOSAPHA FRANCISCO DOS

SANTOS - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador JOSAPHA

FRANCISCO DOS SANTOS,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO

RECURSO. DAR PROVIMENTO., de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 21 de Fevereiro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO

Relator
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 Para que se compreenda o caso, transcrevo o relatório da r.

sentença:

  

 

 GUSTAVO TAITSON RONDON ajuíza ação de conhecimento

contra CLARO S.A e SERASA EXPERIAN através da qual

almeja a condenação das Requeridas ao pagamento de

indenização por danos morais em razão dos fatos e

fundamentos que se passa a expor.

 Narra o Autor que firmou contrato de prestação de serviços de

telefonia móvel com a Requerida, contratando o plano "3G

Max" com fidelização de um ano e aquisição de um aparelho

novo.

 Relata que o plano oferecia internet com velocidade de 3

megabytes, podendo chegar até 6 megabytes, conforme

informação da vendedora.

 Ressalta que, após várias reclamações por telefone e

pessoalmente acerca da velocidade da internet, o Requerente

efetuou o cancelamento do plano e, em razão disso, a 1ª

Requerida vem cobrando uma multa pela quebra contratual e

inscreveu seu nome em cadastros de proteção ao crédito em

12/10/2012.

 No que tange à Segunda Requerida, diz que não lhe enviou

comunicado prévio acerca da inscrição, o que afronta o

enunciado de súmula nº 359 do STJ.

 Aduz que sofreu danos morais em virtude da inscrição de seu

nome em cadastros de restrição ao crédito.

 Pede a inversão do ônus da prova, a condenação das

Requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos

morais e a retirada da inscrição indevida.
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO TAITSON

RONDON contra a sentença de fls. 128/129, que julgou improcedentes os pedidos

formulados pelo ora apelante em desfavor de CLARO S.A. e SERASA S.A.
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 Instruem a inicial os documentos de fls. 12/17.

 Citada, a 1ª Requerida afirmou que não verificou qualquer

falha de sinal, seja de voz ou de internet na região do domicílio

do Autor e que, de acordo com a claúsula III, 3.1, do Contrato

SMP, o cliente está ciente da variação do sinal.

 Inexistindo qualquer comprovação de que o sinal não funciona

na região do Autor, não há como ser imputada à Requerida a

culpa pela rescisão contratual. Assim sendo, devida é a multa

pela quebra contratual no que tange à cláusula de fidelidade,

pois a concessão de um aparelho de celular por um preço

inferior ao de mercado tem como contrapartida a fidelidade por

365 dias.

 Em virtude da ausência de qualquer ilicitude de sua parte, diz

não ser cabível a indenização por danos morais pleiteada e

impugna o valor pedido a esse título.

 Junta documentos de fls. 71/101.

 A 2ª Requerida contesta às fls. 102/106, alegando inexistência

de responsabilidade, pois enquanto não desconstituído o débito

a inscrição é devida. Diz ter procedido à prévia comunicação e

pede a improcedência do pedido.

 Junta documentos de fls. 107/122.

 O Requerente, devidamente intimado, deixou de oferecer

réplica.

 

  

 Como já relatado, a sentença julgou improcedente o pedido da

inicial.

 Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação,

onde sustenta que anexou os protocolos de reclamação feitos junto a Claro S.A,

onde se queixava sobre a velocidade da internet móvel. Aduz que não obteve

acesso ao conteúdo das reclamações, o que dificulta sua defesa. Afirma que, por se

tratar de relação de consumo, o ônus da prova não é do apelante e sim da apelada,

que deveria comprovar que prestou o serviço de maneira como foi contratada.

 O apelante defende, ainda, que o Magistrado deveria ter

disponibilizado prazo para as partes especificarem as provas que pretendiam
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produzir, ocasião em que pediria a produção de prova pericial. Sustenta que houve

cerceamento em seu direito de defesa, uma vez que somente por meio da prova

pericial seria possível provar que a internet fornecida pela apelada é muito inferior à

contratada no momento da celebração do contrato.

 Aduz que o consumidor se vê em um dilema, uma vez que, embora

receba o serviço de internet abaixo do que fora contrato, se vê obrigado a pagar

multa porque deveria aguardar o prazo de fidelidade antes de rescindir o contrato.

 Afirma que a multa pela resolução antecipada do instrumento é

lícita, porém, no caso dos autos, a sua cobrança é abusiva, uma vez que a resolução

contratual ocorreu em decorrência de vício de qualidade na prestação dos serviços.

 Defende que a apelada/fornecedora não logrou êxito em comprovar

que o serviço de internet foi prestado da maneira como foi contrato, pois faturas

telefônicas não são suficientes para se aferir a velocidade de internet ou

especificações do gênero, uma vez que não informam as variações de velocidade e

quantidade de Megas de internet fornecidos ao consumidor, pois só detalha as

ligações telefônicas, tempo, dia, hora e custo médio de cada ligação local ou

interurbana.

 Dessa feita, afirma que era necessária a produção de prova pericial,

a fim de comprovar que houve má prestação do serviço de internet.

 Por fim, pede o provimento do recurso, para que a sentença seja

reformada, no sentido de retirar o nome da apelante do SERASA e excluir a multa

imposta ao autor. Alternativamente, requer seja oportunizada a produção de prova

pericial, a fim de comprovar que a quantidade de Megas de internet fornecidos pela

apelada é inferior à prevista no contrato.

 Preparo regular (fls. 179/180).

 Contrarrazões às fls. 145/155, onde o apelado requer a manutenção

da sentença na íntegra.

 É o relatório.
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Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por GUSTAVO

TAITSON RONDON contra a sentença de fls. 128/129, que julgou improcedentes os

pedidos formulados pelo ora apelante em desfavor de CLARO S.A. e SERASA S.A.

Em suma, o autor/apelante afirma que firmou contrato de internet

móvel com a Claro, com velocidade de 3 megabytes, podendo chegar até 6

megabytes. Todavia, o consumidor não ficou satisfeito com o serviço e efetuou o

cancelamento do plano, motivo pelo qual a empresa ré/apelada cobrou multa pela

quebra contratual e inscreveu o nome do autor no SERASA em 12/10/2012.

O apelante aduz que o serviço de internet era muito inferior ao

contratado, por isso fez várias reclamações por telefone, medições de velocidade e

reclamações pessoais, sendo que, mesmo após isso, o serviço não foi prestado a

contento, o que fez com que solicitasse o seu cancelamento. Dessa feita, não

poderia ter sido cobrada a multa de R$ 2.000,00 somente por ter recebido um

aparelho.

Inicialmente, é importante ressaltar que o apelante, em seu recurso

de fls. 134/141, requer apenas a reforma da sentença para retirar o nome do

apelante do SERASA e excluir a multa aplicada, alternativamente requer a produção

da prova pericial, a fim de comprovar que a quantidade de Megas de internet

fornecidos pela Apelada é inferior a prevista contratualmente.

Portanto, não há qualquer pedido de reforma da sentença em

relação aos danos morais, sendo que o apelante sequer tece algum comentário

sobre o assunto em suas razões, motivo pelo qual tem-se que a sentença transitou

em julgado nesse ponto, ante a falta de impugnação específica do autor.

Assim, passo a analisar os pontos do recurso.

Preliminar de cerceamento de defesa:

No que se refere à produção de prova pericial, não verifico qualquer

cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, a perícia pleiteada pelo autor é

inócua. Isso porque, ante o grande lapso temporal entre o cancelamento do serviço

e o ajuizamento da ação, não teria como o perito, no ano de 2016, 2017 ou 2018,

aferir se a velocidade de internet oferecida no ano de 2012 estava de acordo com os

termos do contrato firmado entre o autor e a empresa de telefonia. 

Além disso, o acervo probatório juntado aos autos é suficiente para
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V O T O S

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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formar o convencimento do julgador, uma vez que foi apresentado o contrato, nota

fiscal e demonstrativos da prestação dos serviços.

Destarte, escorreita a decisão do D. Juízo de primeiro grau (fl. 126),

uma vez que o destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos

foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371,

do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de

defesa.

Ademais, como dito acima, no caso concreto a realização da prova

pericial não surtiria efeitos práticos, pois seria impossível aferir a prestação

adequada do serviço no ano de 2012, uma vez que transcorridos mais de 05 (cinco)

anos. Ressalta-se que hoje (ano de 2017) não se fala mais em internet 3G, como no

pacote contratado pelo apelante (Claro 3G Max), mas sim em internet 4G.

Portanto, para a solução do presente caso devem ser consideradas

as provas documentais juntadas aos autos. Preliminar rejeitada.

Mérito:

Temos que, trata-se de demanda jurídica analisada à luz do Código

de Defesa do Consumidor, devendo-se, então, partir da premissa básica de que o

consumidor é parte vulnerável das relações de consumo, conforme art. 4º, I, do

CDC.

Conforme prescreve o CDC, em seu art. 14, "o fornecedor de

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No direito consumerista, o ônus da prova é diverso do que dispõe o

art. 373 do CPC, pois esse ônus é invertido a favor do consumidor quando este litiga

sob o pálio da hipossuficiência, nos termo do inciso VIII do art. 6º do CDC, ao

estabelecer os direitos básicos do consumidor: "VIII - a facilitação da defesa de seus

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,

segundo as regras ordinárias de experiências."

Sob esse prisma, ao analisarmos as provas produzidas nos autos,

verificamos que caberia à empresa de telefonia demonstrar que prestou

adequadamente o serviço contratado pelo consumidor, entregando-lhe a internet

móvel na quantidade, qualidade e velocidade prometidas. Todavia, a fornecedora

não produziu qualquer prova nesse sentido, se limitando a apresentar as faturas

detalhadas do autor.

Ocorre, porém, que a apresentação das faturas telefônicas não é
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apta para afastar a alegação do consumidor da ocorrência de vício de qualidade na

prestação do serviço, uma vez que, desde a petição inicial, o autor afirma que

realizou reclamações por telefone, medições de velocidade e reclamações pessoais,

motivo pelo qual era ônus do fornecedor demonstrar que o serviço de internet móvel

foi disponibilizado sem divergência com as especificações do contrato.

A responsabilidade por vício do serviço se caracteriza quando

ocorrem anomalias que afetam a funcionalidade do serviço, nos aspectos qualidade

e/ou quantidade, sem causar risco à saúde e segurança do consumidor, tornando o

serviço impróprio ou inadequado ao consumo, ou lhe diminuindo o valor, bem como

por aqueles decorrentes da divergência do conteúdo com as indicações constantes

no contrato, embalagem, rótulo ou mensagem publicitária.

No presente caso, resta caracterizado o vício por qualidade do

serviço, uma vez que a internet entregue ao consumidor, por falta de comprovação

da adequação pelo fornecedor, não apresentava as especificações definidas no

contrato.

Destarte, o vício de qualidade enseja ao consumidor o ressarcimento

segundo as alternativas do caput do art. 18 e do §1º, do art. 18, ambos do CDC,

quais sejam: substituição da peça defeituoso; substituição do produto por outro da

mesma espécie; restituição da quantia paga, atualizada monetariamente, sem

prejuízo de eventuais perdas e danos; abatimento proporcional do preço.

Portanto, tem-se que a carência fixada pela cláusula de fidelidade,

que definiu prazo mínimo de vinculação do autor à empresa de telefonia, constitui

cláusula abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, uma vez

que visava amarrar o requerente ao contrato mesmo na presença de vício de

qualidade na prestação dos serviços, que possibilitava, segundo a legislação

consumerista, a resolução do contrato pelo autor.

Sendo assim, conforme jurisprudência deste e. TJDFT, tem-se que é

incabível a aplicação da multa por quebra da cláusula de fidelidade nos casos em

que o cancelamento do contrato tem fundamento no descumprimento das

obrigações assumidas no contrato pela empresa operadora de telefonia. Nesse

sentido:

 

D I R E I T O  C I V I L  E  P R O C E S S U A L  C I V I L .  A Ç Ã O

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.
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FIDELIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA DE

TELEFONIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ART. 475, CC.

MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO INDEVIDA.

COBRANÇA DE SERVIÇOS VÁLIDA. ASTREINTES.

DESCUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO.

APELOS DESPROVIDOS.

(...)

6.Precedente: "(...) Embora a multa por quebra de cláusula

de fidelização encontre amparo na Resolução nº 477/2007

da ANATEL, sua cobrança não se mostra cabível quando o

cancelamento do contrato tiver origem no descumprimento

das obrigações assumidas por parte da própria operadora

de telefonia. 3. Recurso de apelação conhecido e não

provido." (20110110976957APC, Relator: Nídia Corrêa

Lima, DJE: 26/11/2014).

7. Majorados os honorários advocatícios para o importe de 12%

(doze por cento) sobre o valor da causa, para cada parte, dada

a sucumbência recíproca, com suporte no art. 85, §§ 2º e 11,

do CPC.

8. Apelos desprovidos.

(Acórdão n.1023869, 20140110815253APC, Relator: JOÃO

EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017,

Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) (grifei)

 

 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO

CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA EM DESACORDO COM

O PACTUADO. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA DE

FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR

CULPA DA OPERADORA. COBRANÇA INCABÍVEL.

1.  Demonstrada nos autos a cobrança de valores muito

superiores ao pacote de serviços de telefonia móvel contratado,
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incumbe à operadora ré demonstrar a efetiva extrapolação dos

minutos da franquia pactuado, nos termos do artigo 333, inciso

II, do Código de Processo Civil.

2. Embora a multa por quebra de cláusula de fidelização

encontre amparo na Resolução nº 477/2007 da ANATEL,

sua cobrança não se mostra cabível  quando o

cancelamento do contrato tiver origem no descumprimento

das obrigações assumidas por parte da própria operadora

de telefonia.

3.  Recurso de apelação conhecido e não provido.

(Acórdão n.833617, 20110110976957APC, Relator: NÍDIA

CORRÊA LIMA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA,  3ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE:

26/11/2014. Pág.: 177). (grifei)

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOJA CONVENIADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZADA.

CADEIA PRODUTIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

NEXO CAUSAL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO

CONTRATUAL NÃO CAUSADA PELOS AUTORES.

SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DE

INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO

SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A

DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

1. Frise-se que a responsabilidade civil dos fornecedores de

serviços, a cujo conceito se amoldam a empresa de telefonia ré

e loja conveniada, é objetiva, fundada no risco da atividade

desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC,

não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de

culpa - "sua ocorrência é irrelevante e sua aferição

desnecessária, pois não há interferência na responsabilização"

(ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor.

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 61).

2. Os Tribunais de Justiça têm entendido, acerca do direito do
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consumidor, que há responsabilidade solidária de todos os que

participam da cadeia produtiva. Todos os que auferem lucro

com o negócio jurídico firmado, bem como aqueles que têm

responsabilidade pela checagem e transparência das

informações, são corresponsáveis. A loja conveniada se vale

da confiança atribuída à marca para negociar seus produtos e

serviços. Portanto, deve ser responsabilizada pela falha no

serviço prestado.

3. Considerando que as rés recorrentes não se desincumbiram

do ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança pela

prestação dos serviços solicitados pelo autor, bem como da

incidência de cláusula penal pela rescisão contratual, por opção

dos requerentes no tempo de fidelização, escorreita a sentença

que declarou a inexistência dos débitos correspondentes à

cobrança de multa por rescisão do contrato e pelo pacote de

serviços não contratados.

4. No que tange à multa de fidelização, embora a sua

cobrança seja autorizada pela Resolução nº 477/2007, da

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que

regulamenta o Serviço Móvel Pessoal (SMP) de telefonia no

país, sua exigência é considerada abusiva nas hipóteses

em que a empresa telefônica dá causa ao cancelamento

dos serviços contratados. No caso dos autos, ficou

evidenciado que o desfazimento do negócio jurídico

somente ocorreu em virtude da má prestação dos serviços

por parte da empresa ré, razão pela qual descabe a

imposição de multa de fidelização, eis que foi a própria

parte demandada quem deu causa à resolução contratual.

5. Aaplicação da penalidade de repetição em dobro do indébito,

com fundamento em cobrança indevida (artigo 42 do Código de

Defesa do Consumidor), pressupõe a comprovação da má-fé,

consoante entendimento sumulado pelo Excelso Pretório no

enunciado 159, ainda sob a égide do Código Civil de 1916.

6. De acordo com o Código Civil, "indenização mede-se pela

extensão do dano" (artigo 944). De acordo com o Enunciado n.

456, da V Jornada de Direito Civil, "expressão 'dano' no art. 944

abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais,

Fls. _____

Apelação Cível 20160110590978APC

Código de Verificação :2018ACOKHPCB74NZGSDUUKPNAN6

GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 12



mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais

homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para

propor ações coletivas".

7. Conforme estabelece a resolução nº 85 da ANATEL, a

suspensão ou interrupção dos serviços somente pode ocorrer

diante da inadimplência. E desde que o ato seja lícito, mas

falho, obriga-se a empresa a arcar com o ônus de sua

deficiente prestação de serviços.

8. Recursos conhecidos e providos parcialmente.

(Acórdão n.989835, 20150710262344APC, Relator: SILVA

LEMOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016,

Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 600/605) (grifei)

 

Diante de tudo que foi exposto, conheço do recurso, rejeito a

preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, dou provimento ao apelo

para declarar inexistente a multa aplicada pela 1ª Ré (Claro) e para determinar que

os réus retirem imediatamente o nome do requerente dos órgãos de proteção ao

crédito (SERASA).

Ressalta-se que o recurso impugnou apenas parte da sentença (não

houve impugnação em relação aos danos morais). Assim, o julgamento final do caso

é de parcial procedência dos pedidos da inicial, uma vez que o pedido de

indenização por danos morais foi de improcedência, enquanto os pedidos de

declaração de inexistência da multa e de exclusão do nome do autor do SERASA

foram julgados procedentes.

Por essa razão, ambas as partes são sucumbentes. Assim,

considerando que o autor foi vencedor em 02 (dois) de seus pedidos e os réus em 1

(um) ponto do processo, condeno o requerente a pagar aos réus 30% (trinta por

cento) dos honorários advocatícios, enquanto os réus, solidariamente, devem pagar

ao autor 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios, estes fixados em 12%

(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já com a majoração em grau

recursal determinada pelo art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.
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Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER DO RECURSO. DAR PROVIMENTO.
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