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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

5JECIVBSB 

5º Juizado Especial Cível de Brasília 

  

Número do processo: 0737651-10.2020.8.07.0016 

Classe judicial: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

AUTOR: ____________________ 

REU: TIM CELULAR S/A 

SENTENÇA 

Trata-se de ação indenizatória proposta por _____________ em face de TIM CELULAR S/A, partes já 
devidamente qualificadas no processo. 

O Autor alega que o número telefônico de sua irmã foi clonado em 11/05/2020. Aduz que o falsário lhe 
encaminhou mensagem por meio do aplicativo Whatsapp, se fazendo passar por sua irmã, para solicitar 
transferência bancária (ID 72555415). Por essa razão, acreditando tratar-se de mensagem idônea, 
transferiu R$1.850,00 para a conta indicada pelo fraudador. Narra que posteriormente visualizou nas 
redes sociais que o telefone de sua irmã havia sido clonado. Ao tomar conhecimento do ocorrido, 
solicitou o bloqueio de sua linha junto à operadora TIM e reativou a linha por meio de outro chip. Afirma 
que foi submetido a atendimento humilhante perpetrado pela ré, que afirmara a impossibilidade de 
clonagem de chip, além de despender muito tempo para solucionar a questão. Requer condenação da Ré 
ao pagamento de R$1.850,00, a título de indenização por danos materiais e R$20.000,00, como 
compensação por danos morais. 

Em contestação (ID 76519762), a Ré TIM S/A argui preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência 
de pretensão resistida. No mérito, alega inexistência de dano e culpa exclusiva de terceiro. Afirma que a 
linha não é acessada por dois chips ao mesmo tempo. Requer, por fim, a total improcedência dos pedidos. 
Junta telas sistêmicas. 

Réplica sob o ID 77101602. 

- Da preliminar de ilegitimidade passiva  

A Ré sustenta a inexistência de vínculo com o aplicativo Whatsapp, utilizado para efetuar o golpe narrado 
na inicial, não tendo ingerência sobre o mesmo.  

Contudo, impende salientar que as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as 
assertivas do Autor na petição inicial e a relação de consumo entre as partes que, conforme narrado na 
exordial, teria permitido que terceiro clonasse o número de sua irmã, o que teria dado acesso ao seu 
contato. 

Ademais, a responsabilidade é solidária entre todos os agentes da cadeia de consumo, conforme art. 25, § 
1o do Código de Defesa do Consumidor. 

Preliminar que se rejeita. 
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- Da preliminar de ausência de pretensão resistida   

O acesso ao Poder Judiciário é livre e independente de submissão da parte à reclamação administrativa ou 
à mediação privada. Não consta que a pretensão autoral tenha sido atendida extrajudicialmente. E a 
própria peça de defesa demonstra a resistência oposta pela ré. 

Rejeito a preliminar.    

Verifico que o processo se encontra apto ao imediato julgamento, nos termos do artigo 355, I, do CPC. 

Nos termos dos artigos 33, da Lei 9.099/95, e 370, parágrafo único do CPC, cabe ao juiz indeferir as 
diligências inúteis e limitar as impertinentes e protelatórias. Os fatos alegados pelas partes se comprovam 
documentalmente, pelo que incide o artigo 443, I, do CPC, de forma que a produção de prova oral apenas 
protelaria o feito e iria contra os princípios da economia processual e celeridade que regem os Juizados 
Especiais. 

  

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser 
solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor 
(Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Desse modo, levando-se 
em conta a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, inverte-se o ônus da prova, na forma do 
inciso VIII do artigo 6º do CDC.   

O Autor sustenta que o aplicativo Whatsappda sua irmã, titular do acesso nº (61) _______ junto à ré, foi 
ativado por meio de chip clonado, permitindo que estelionatários acessassem os contatos e histórico de 
conversas ali existentes; assim, um terceiro o ludibriou, fazendo-se passar por sua irmã.  

A Ré fundamenta seu pedido de improcedência na culpa exclusiva de terceiro fraudador.  

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é fundamento da Política Nacional das Relações de 

Consumo (art. 4º, I, CDC). Ainda assim, o Autor fez prova do que lhe cabia, conforme art. 373, I, do 
CPC; juntou ocorrência policial (ID 72555416), mensagens relativas ao golpe (ID 72555415) e e-mail da 
sua irmã (ID 72555411).  

A questão deduzida nos autos envolve matéria de direito disponível, de forma que incumbia à Ré 
apresentar provas de que que não teria ocorrido qualquer troca de chip ou suspensão dos serviços por 
algum período. 

No entanto, a Ré se limitou a refutar as alegações autorais, não se desincumbindo de comprovar que não 
houve falha na prestação do serviço, ou seja, não alegando qualquer fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do Autor (art. 373, II do CPC). 

Em que pese a alegação da Ré de que não houve interação da irmã do Autor sobre a ocorrência de fraude, 
a tela sistêmica de ID 76519762 - Pág. 5 comprova o registro de pelo menos sete protocolos no mês de 
maio/2020, vinculados àSra. ROSANA KRAMER SANTANA DE SIQUEIRA.  

Os acontecimentos tipificam o denominado fato do serviço, previsto no art. 14 do CDC:  

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.  

Como leciona Felipe Braga Netto (Manual do Direito do Consumidor: à luz da jurisprudência do STJ, 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 203):  
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“Com o crescente aumento dos usos e práticas digitais, crescem também, de modo correspondente, as 
fraudes e golpes. Os bancos investem progressivamente recursos tentando evitá-las, mas nem sempre 
conseguem. A linha hermenêutica, na matéria, é muito clara: qualquer que seja a fraude praticada por 
terceiro, o banco deverá indenizar o cliente prejudicado por ela, a menos que prove-lhe a culpa 
exclusiva. É inadmissível a invocação da excludente de fato de terceiro, na hipótese. Os riscos do negócio 
são de responsabilidade das instituições financeiras. Aliás, não só na internet, como também quaisquer 
outras fraudes que lesem consumidores e estejam vinculados aos riscos relacionados de sua atividade.  
(...)”  

Tais entendimentos aplicam-se ao caso. O defeito advindo de fato do serviço (má prestação do serviço ou 
serviço inadequado) empenha responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Nesse sentido:  

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

OPERADORA DE CELULAR MÓVEL. TROCA DE CHIP POR TERCEIRO. FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os 
pedidos da parte autora, referente à indenização por dano material, no valor de R$ 14.576,25 (quatorze 
mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Em seu recurso, alega a inexistência de 
ato ilícito, sendo a Mercado Livre a empresa responsável pelos danos causados à parte autora. Requereu a 
reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas. 2. Trata-se de fraude de terceiro, em que o fraudador, em 
contato com o preposto da parte ré, conseguiu transferir o número de celular da parte autora para um novo 
chip, deixando-a sem serviço no período de 12 a 26 de dezembro de 2018, a fim de ter acesso à conta do 
Mercado Pago, sistema utilizado pela parte autora para transações comerciais de sua microempresa para 
compra e venda. 3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 
Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, 

respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 4. Restou configurada a falha na prestação 

de serviço, cuja responsabilidade pelos danos causados à parte autora é objetiva nos termos do art. 

14 do CDC. A empresa recorrente, sem adotar nenhum critério de segurança, transferiu a linha de 

celular para outro chip em posse do fraudador, causando prejuízo à parte autora. 5. Em face do 

risco da atividade (art. 14, § 3º, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem 

objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de 

serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) 

ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão 

n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 

10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. DANOS MATERIAIS. A parte ré não desconstituiu os 
argumentos da parte  autora sobre a responsabilidade dela (ré) em autorizar a habilitação de número de 
celular de sua propriedade para terceiros, muito menos conseguiu neutralizar os fundamentos da sentença. 
Restou demonstrado que não houve os cuidados necessários para transferência do número da empresa 
para outro chip, o que deveria ter sido feito em loja física e na presença do titular do número, mediante a 
apresentação dos documentos pessoais. Agindo de forma diversa e resultando prejuízos para o 
consumidor, o dano material restou caracterizado, levando à manutenção da sentença. 7. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Custas 
recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte 
autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 9. A súmula de julgamento 
servirá como Acórdão conforme as regras do 46 da Lei 9.099/1995.   
(Acórdão 1229718, 07029619220198070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma 

Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Indubitável, portanto, a falha na prestação de serviço da Ré, devendo suportar os prejuízos daí 
advindos, consistente na restituição ao Autor do valor indevidamente transferido de R$1.850,00, para 
Caixa Econômica Federal, agência: _____, Conta ______, Operação _____, em nome de __________, 
conforme demonstra o ID 72555415 - Pág. 3.  
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Ainda, diante da constatação de que houve má prestação de serviço pela Ré, não se questiona o fato de 
que a perda do tempo útil ultrapassa o mero aborrecimento, conforme entendimento das Turmas 
Recursais:  

   JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. MOVIMENTAÇÃO 
INDEVIDA DE VALORES. BLOQUEIO DE CONTA E CARTÃO. DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS 
NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO BANCO. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO 
DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. 
Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos 
morais. Alega, em suas razões recursais, ter restado configurado o dano moral, diante da perda do tempo 
útil e demora na restituição dos valores indevidamente descontados, bem como no bloqueio de seu cartão 
de crédito. 2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente. 3. O cerne 
da discussão é definir se a impossibilidade de utilização do dinheiro ou do cartão bloqueado, bem como o 
tempo despendido pela autora/recorrente na solução do problema são capazes de ensejar indenização por 
danos morais. 4. A autora/recorrente alega que por diversas vezes entrou em contato com a ré/recorrida 
(ID 14474400), a fim de desbloquear o cartão e ter acesso ao dinheiro para pagar consultas médicas. Aduz 
que o intervalo de tempo entre o primeiro contato com o banco recorrido até a restituição dos valores foi 
de 36 dias, o que prejudicou diretamente a sua rotina, provocando a perda das consultas médicas 
agendadas. Afirma que a mera impossibilidade de utilização do cartão e do dinheiro, por si só, caracteriza 
o dano moral. 5. O banco réu/recorrido, além de demorar a restituir os valores indevidamente 
movimentados por terceiros da conta da autora, manteve a conta e cartão da consumidora bloqueados por 
mais de um mês. 6. Assim, diante do bloqueio indevido e demora na restituição dos valores, a cliente não 
logrou êxito no pagamento das consultas médicas e se viu impossibilitada de utilizar o próprio dinheiro, 
restando configurada a falha na prestação dos serviços. 7. Tais fatos superam o mero aborrecimento e 
configuram dano moral, pois violam os direitos de personalidade da autora/recorrente. Além disso, aplica-
se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a autora/recorrente foi obrigada a gastar 
grande parcela do seu tempo (36 dias) na tentativa de solucionar o problema ao qual não deu causa. 8. 
Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, fixo o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende à finalidade 
compensatória e pedagógica e preventiva do instituto. 9. Cito precedentes: (Acórdão n° 602.349, proc.: 
20110111641844 ACJ, Caso: Banco do Brasil versus Isabel Cristina Clavelin da Rosa, Relator: João Luis 
Fischer Dias, 2° Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento 
26/06/2012, publicado no dje 11/07/2012. PÁG 204) e, (Acórdão n° 1132832, proc.: 
07027630720188070009, caso: Sumup Soluções De Pagamento Brasil LTDA versus Michelle Melo dos 
Santos Torres, relator: Arnaldo Corre Silva, 2° Turma Recursal dos Juizados Especiais Do Distrito 
federal, data de julgamento 24/10/2018, publicado no dje 29/10/2018 sem pág.) 10. Recurso 
CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a 
ré/recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser 
corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a 
partir da citação. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 
da Lei 9.099/95. (Acórdão 1251009, 07066253420198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 
Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página 
Cadastrada.) 

  

Assim, merecem prosperar as alegações do Autor, quanto ao dano moral. O dano moral se destina a 
recompor a lesão aos direitos personalíssimos, obviamente aí incluídos atos que vilipendiem a dignidade 
da pessoa, o que pode advir da má prestação de um serviço decorrente de fraude ou erro.  

A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do 
Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa pela parte ré, que deve assumir 
os riscos da atividade lucrativa.  



Número do documento: 20120416192857300000073510099 

https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20120416192857300000073510099 
Num. 78012996 - Pág. 5 

Assinado eletronicamente por: RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA - 04/12/2020 16:19:28 

Uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado, em 
decorrência do nexo de causalidade acima declinado.  

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a “efetiva prevenção e reparação 
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, de tal sorte que a indenização pelos 
danos morais sofridos pelos Autores é medida que se impõe.  

Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de 
danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios 
objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) 
extensão e natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes, tendo como limite evitar-se 
que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao Autor. 

A quantia reivindicada a título de danos morais, de (R$ 20.000,00), merece decote, vez que se mostra 
excessiva. Assim, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, 
seguindo os valores mantidos pelas Colendas Turmas Recursais, fixo em R$2.000,00 o valor da 
indenização por dano moral a ser pago pela Ré ao Autor.   

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Ré: 

i) a pagar R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos 

materiais,  corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (11/05/2020) e acrescidos de juros de 
mora de 1% ao mês a partir da citação;  

ii) a pagar R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos 
monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.      

Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem custas e sem honorários 
(artigo 55, da Lei 9.099/95). 

1. Transcorrido o prazo recursal da sentença (10 dias contados da publicação), fica, desde já, intimada 
aparte credora a requerer o cumprimento da sentença e fornecer/ratificar sua conta corrente para o 
recebimento do valor da condenação, no prazo de 05 dias. Os autos serão enviados para contadoria para 
atualização do débito apenas se não houver procurador cadastrado nos autos e mediante requerimento 
da parte. 

2. Feito o requerimento pela parte credora, será intimada a parte devedora a efetuar o 
cumprimentoespontâneo da sentença, sob pena de incidência dos honorários, se houver advogado, e da 
multa, conforme previsto no art. 523, § 1º, CPC, ambos no importe de 10% e incidindo unicamente 
sobre o valor do débito atualizado, sem incidirem os honorários sobre o valor da multa. (REsp 
1757033/DF, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 

15/10/2018). Não efetuado o pagamento espontâneo, venham conclusos para instauração do cumprimento 
forçado. 

3. Transcorridos 15 dias da publicação da sentença, sem manifestação das partes, arquive-se, com baixa. 

Publique-se. Intimem-se. 

BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 21:28:53. 

RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA 
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Juíza de Direito 


