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EMENTA

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA DE
DÉBITO COM INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – LINHAS NÃO CONTRATADAS – FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “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”.

2. No caso dos autos, narrou o autor que era cliente da requerida desde dezembro de 2013 (linhas 9162
5487 e 9289 2539), e que em fevereiro de 2016 solicitou a migração para outra companhia telefônica
(TIM), tendo pago, inclusive, multa rescisória para esse fim. Operada a portabilidade, passou a receber,
a partir de março de 2016 faturas telefônicas apenas da nova operadora (TIM), o que o fez crer que seu
vínculo com a requerida estava completamente desfeito. Contudo, em outubro de 2016 recebeu
cobrança da recorrente, no valor de R$ 590,32, relativa a débitos dos meses de abril, julho, agosto,
setembro e outubro daquele ano, mas oriundas de 2 outras linhas telefônicas que jamais teve junto à
recorrente (linhas 99178-1965 e 99182-1315). Ante a ausência de pagamento daquele valor, seu nome
foi inscrito no SPC/SERASA.

3. Em sua defesa, a requerida apenas juntas telas de seu sistema interno que informam que o autor,
além das 2 linhas primeiramente referidas, também tinha as outras duas, cujos débitos estavam em
aberto. Entretanto, dos contratos juntados por ambas as partes, não há nenhuma referência a estas duas
linhas. Em outras palavras, não há provas nos autos de que o autor tenha contratado as linhas

 e, muito menos, ficado inadimplente em relação a elas.99178-1965 e 99182-1315

4. Isto posto, ante a negligência da recorrente em demonstrar efetivamente a contratação feita pelo
autor e sua inadimplência, não há como prosperar sua tese defensiva, razão pela qual merece prestígio, 

, a sentença proferida que declarou a inexistência de débito (R$ 590,32); determinou a retiradain totum
do nome do autor do SPC/SERASA, além de condenar à indenização por danos morais no valor de R$
R$ 3.000,00). Ressalte-se que o valor da reparação imaterial está de acordo com os princípios da



razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em vista da capacidade econômica da ré e dos
prejuízos experimentados pelo recorrido.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95),
condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 13 de Março de 2018

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator

Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


