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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  
Presidente Venceslau-SP 

Nº Processo: 1000041-48.2020.8.26.0357 

Registro: 2020.0000120487 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 

1000041-48.2020.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é 

recorrente ___________________, é recorrida TELEFÔNICA BRASIL SA . 

ACORDAM, em 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - 

Presidente Venceslau, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, 

nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos MM. Juízes  RODRIGO ANTONIO  

FRANZINI TANAMATI (Presidente sem voto), DEYVISON HEBERTH DOS REIS E 

VANDICKSON SOARES EMIDIO. 

Presidente Venceslau, 14 de dezembro de 2020. 

Gabriel Medeiros 

RELATOR 
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Recurso nº: 1000041-48.2020.8.26.0357 Recorrente: ____________ 

Recorrido: Telefônica Brasil SA 

Voto nº 1659 

EMENTA: Ação de indenização por danos morais -  

Falha na prestação do serviço de telefonia móvel -   

Sentença de improcedência Recurso do autor. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Relação negocial 

regida pelo CDC - Inteligência do art. 6º, VIII do CDC 

- Verossimilhança das alegações do autor, que detalhou 

os elementos fáticos da fraude ocorrida sob seu nome 

Terceiro detentor de sua linha telefônica que teria 

solicitado dinheiro a seus contatos por aplicativo de 

mensagens eletrônicas, e efetuado pagamentos com sua 

conta corrente - Ré que impugnou genericamente os 

fatos alegados - Responsabilidade pelo risco da 

atividade - Fraude por terceiro que caracteriza 

fortuito interno. INDENIZAÇÃO - Danos morais 

caracterizados - Vazamento de dados pessoais e 

violação da identidade virtual do autor que extrapolam 

o mero dissabor cotidiano - Montante indenizatório 

arbitrado em R$ 5.000,00, que se mostra proporcional 

e razoável aos elementos do caso, sem promover o 

enriquecimento sem causa do requerente. Recurso 

parcialmente provido. 

Respeitando o entendimento do magistrado de primeiro  

grau, o recurso comporta parcial provimento. 

Na hipótese, o autor alega que teve o chip de seu  

telefone celular clonado e, por meio desta fraude, terceiros usaram sua 

conta de whatsapp para pedir dinheiro emprestado a seus amigos.  

De acordo com a inicial, ainda, um desses amigos, por  

conta dos contatos feitos, realizou transferência bancária ao fraudador e 

teve um prejuízo de R$ 1.750,00.  

Não há dúvida de que a relação jurídica entre as partes é  

de consumo, havendo responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do 

serviço (artigos 12 a 14 do CDC), como por vícios dele decorrentes  
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(artigos 18 a 20, 21, 23 e 24), resultando o dever de indenizar do risco  

integral da atividade econômica da ré.  

Além disso, a alegação de clonagem torna a ré parte  

legítima para responder esta demanda. A clonagem tem se tornado 

frequente e os golpes dela decorrentes também estão corriqueiros.  

Não houve qualquer prova de que o autor tenha sido  

negligente em relação ao uso de seu aparelho celular ou que ele estivesse 

conluiado com o beneficiário da transação. Tampouco se imputou conduta 

desabonadora ao seu passado que pudesse dar ensejo ao reconhecimento 

de duvida acerca dos fatos narrados na inicial.  

Cabia à ré fazer a prova respectiva, pois como prestadora  

de serviços sabe que as regras do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, 

VIII, do CDC, podem ser invertidas, por ser verossímil a alegação do autor 

e por ser este hipossuficiente.  

 Outrossim,  a  prova  negativa  se  pratica  pela  

demonstração de um fato positivo que à negação pretendida se opunha.  

E seria impossível ao autor fazer a prova de que não  

houve a clonagem e que o telefone mencionado não estava funcionando. 

Nem se afiguraria razoável exigir-se isso dele, o que o  

colocaria diante da necessidade de uma prova diabólica, tornando a 

atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível. 

Inarredável, assim, até por força do disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, o 

reconhecimento da falha da requerida no caso em apreço, tudo a dar 

ensejo à procedência do pleito indenizatório.  

Neste sentido:  

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais 

e morais Falha na prestação do serviço de telefonia 

móvel Disponibilização da linha telefônica do autor a 

terceiro desconhecido Sentença de improcedência 

Recurso do autor.  

RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida 

pelo CDC Inteligência do art. 6º, VIII do CDC  



fls. 244 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  
Presidente Venceslau-SP 

Nº Processo: 1000041-48.2020.8.26.0357 

Verossimilhança das alegações do autor, que detalhou 

os elementos fáticos da fraude ocorrida sob seu nome 

Terceiro detentor de sua linha telefônica que teria 

solicitado dinheiro a seus contatos por aplicativo de 

mensagens eletrônicas, e efetuado pagamentos com 

sua conta corrente Ré que impugnou genericamente os 

fatos alegados  

Responsabilidade pelo risco da atividade Fraude por 

terceiro que caracteriza fortuito interno. INDENIZAÇÃO 

Indenização material não provida Valor de R$ 900,00 

transferido pela namorada do autor ao terceiro 

estelionatário Ausência de legitimidade ativa do autor 

para o pedido em nome de terceiro Danos morais 

caracterizados Vazamento de dados pessoais e 

violação da identidade virtual do autor que extrapolam 

o mero dissabor cotidiano Montante indenizatório 

arbitrado em R$ 5.000,00, que se mostra proporcional 

e razoável aos elementos do caso, sem promover o 

enriquecimento sem causa do requerente. Recurso 

parcialmente provido.” (cf. Apel.  

1012199-04.2018.8.26.0100, rel. Des. Helio Faria, 18ª  

Câmara de Direito Privado, j. em 09-10-2018)."  

O dano moral não se demonstra nem se comprova, mas  

se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo 

da ação ou omissão culposa, porque se traduz em dor, física ou 

psicológica, em constrangimento, em lesão e em ofensa ao conceito social, 

à honra, à dignidade.  

Por isso, não se há de falar em prova do dano moral, mas  

sim na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam.  

Provado o fato danoso, impõe-se a condenação (cf.  
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REsp. 86.271-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo 

sentido: REsp 687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 

364, REsp 595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005  

p. 352, REsp 295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-

2005 p. 298, AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua  

Ribeiro, DJ 7-6-2004 p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir 

Passarinho Júnior, DJ 20-3-2006 p. 298).  

Sopesados esses detalhes, além do caráter punitivo e  

compensatório do dano moral, fixa-se uma indenização no valor de R$ 

5.000,00. Referido montante não levará fortuna ao beneficiário, nem 

pobreza à requerida. 

Voto pelo parcial provimento do recurso para condenar a  

requerida em pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00, com juros e correção monetária, ambos desde a publicação 

desta. 

Sem consectários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 

da Lei Federal 9.099/95. Observe-se que a requerida não recorreu. 

GABRIEL MEDEIROS 

JUIZ RELATOR 
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