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EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO RESTRITO AOS
DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRA LEGAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora foi cobrada indevidamente pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. por 3 meses de serviço de
telefonia sem que existisse qualquer relação jurídica entre as partes. Afirma que após o recebimento de
diversas ligações telefônicas de cobrança dos valores, com ameaça de inscrição nos cadastros de
inadimplentes, acabou por pagar o débito. Pleiteia a restituição dobrada dos valores pagos e
indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a inexistência do
débito gerado em nome da autora em razão de serviços contratados por terceiros de má fé e condenar a
ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 630,32, já considerada a dobra.

3. Insurge-se a autora contra a improcedência do pleito de indenização por danos morais. Alega que
restou incontroverso nos autos a existência da fraude, não tendo a ré tomado a cautela necessária para
realizar o contrato, devendo responder de forma objetiva pelo ocorrido. Pondera que recebeu diversas
ligações telefônicas de cobrança e ameaça de inscrição no SPC e SERASA.

4. A relação material estabelecida é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma
do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Entendo que a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma
violação a direito da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

6. Em que pese ter restado comprovada a falha na prestação de serviços pela ré, que foi penalizada pela
restituição dobrada do valor pago indevidamente pela autora, não houve inscrição do nome da autora
nos cadastros de inadimplentes. Portanto, os fatos relatados não possuem o condão de configurar dano
moral passível de indenização.



7. Recurso  e . Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida emCONHECIDO NÃO PROVIDO
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, suspendendo a
sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 3519828). A súmula de julgamento
servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 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, JOÃO FISCHER - Relator, ARNALDO
CORRÊA SILVA - 1º Vogal e ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal, sob a Presidência do 

 Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 04 de Abril de 2018

Juiz JOÃO FISCHER
Relator

RELATÓRIO

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

VOTOS

O Senhor Juiz JOÃO FISCHER - Relator

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

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

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

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME


