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EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA FINANCEIRA. INSCRIÇÃOINDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial
para declarar inexistente o débito objeto da lide, para determinar que a ré exclua o nome do autor do
SERASA, e para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais.

3. A recorrente alega que dissabores fazem parte da vida moderna e não pode ser banalizado o instituto
do dano moral, e que o valor fixado a título de indenização, pela simples inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito, não se mostra razoável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para redução
do quantum indenizatório.

4. 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 n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do
consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, conforme dispõe o art.373,II, do CPC. Desse modo, infere-se dos autos que a
parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez
que não comprovou que o contrato entabulado foi realizado pelo autor, de forma a comprovar a relação
jurídica com o recorrido. 

6. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, suportada em dívida não comprovada,
enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez
que a mera inclusão indevida configura violação a atributos da personalidade, passível de ser



indenizado, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente,
independentemente de demonstração do dano. Precedente do STJ (Resp. nº. 1.059.663/MS, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI).

7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano,
a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a
função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção
bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

8. De acordo os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do
caso concreto.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).

11.  A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art.
99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA -
Relator, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal e AISTON HENRIQUE DE
SOUSA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 10 de Maio de 2018

Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95.

VOTOS



O Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator

A Ementa servirá de acórdão (arts. 2º e 46, Lei n. 9.099/95).

A Senhora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


