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Acórdão Nº 1098447

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
DE SOMENTE UM DOS CONTRATOS INSCRITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO
STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.  Narra o autor que, em março/2015, tomou conhecimento da ré haver inscrito seu nome no
cadastro de inadimplentes. Alega ter pactuado com a recorrida uma única vez e que este contrato foi
quitado. Afirma que não foi comunicado previamente da anotação no cadastro de devedores.

2.  A ré, por sua vez, sustenta, em síntese, que o contrato nº 504200366-4 é o refinanciamento do
contrato nº 500571031-3 e que o inadimplemento do autor decorreu da diminuição e/ou perda da
margem consignável durante o contrato.

3.  Pelas provas colacionadas aos autos, depreende-se ter o autor tido seu nome inscrito no Serviço
de Proteção ao Crédito, Serasa, em 01/03/2015, em razão do não pagamento de valores decorrentes do
contrato nº 504200366-4, vencido em 20/08/2013, e, em 27/03/2015, referente ao inadimplemento do
contrato nº 504200445-6, vencido em 20/07/2012 (id 3812822-1). O extrato acostado aos autos pela ré
(id 3812832) demonstra haver o autor firmado o contrato nº 504200366-4, com início em 20/03/2010 e
término em 20/02/2015, sendo que não foram quitadas as prestações vencidas após 20/09/2013.

4.  A despeito do autor afirmar ter honrado com o seu compromisso junto a ré, não acostou aos autos
o termo de quitação, ou qualquer outro documento que corroborasse sua alegação (art. 373, I, CPC).
Conclui-se, portanto, no tocante à inscrição do contrato nº 504200366-4, a recorrente exerceu seu
direito de inscrever o nome do autor no cadastro de maus pagadores, em razão do não pagamento do
débito existente.

5.  Quanto ao contrato nº 504200445-6, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 333, II, do CPC), uma vez que não
trouxe aos autos cópia do contrato celebrado pelas partes com a assinatura e consentimento do



consumidor, ou qualquer outro elemento de convencimento, que permitisse concluir pela regular
solicitação do empréstimo ou refinanciamento, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados
pelo autor (contratação fraudulenta).

6.  Com efeito, a contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a
instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser
considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3º, inciso II). Precedentes: AgRg no
AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI ? STJ, e
nesta Turma 20140310184749ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ.

7.  Entretanto, na espécie, em que pese tenha havido irregular inscrição do nome do autor pela ré,
quanto à inscrição do contrato nº 504200445-6, existia, à época, anotação cadastral anterior, referente
ao contrato nº 504200366-4, sem que o autor tenha comprovado sua ilegitimidade.

8.  Para a caracterização do dano moral, não basta o simples ato ilícito da ré para presumir sua
ocorrência. Necessário também o dano efetivo causado ao consumidor. Desta forma, deve incidir o
entendimento esposado pela Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.”

9.  Portanto, merece reforma a sentença para excluir a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.

10.  Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação à indenização por dano
moral.

11. Vencedor, mesmo que em parte, a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e
honorários de sucumbência.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

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, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO -
Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD
LIMA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME., de acordo
com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Maio de 2018

Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.



9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator

Dispensado o voto. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.


