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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA –
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
CIENTIFICAÇÃO E COBRANÇA PRÉVIAS DA DÍVIDA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. O objeto do processo em debate se limita ao cabimento de indenização por danos morais decorrentes
de inscrição do nome do autor no SPC/SERASA pela requerida, em face de débito não reconhecido
pelo requerente. Não se trata de matéria relativa a transporte aéreo internacional executado por aquela
empresa. Portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e não a Convenção de
Varsóvia/Montreal.

2. Narrou o autor que foi surpreendido com a constatação de inscrição de seu nome no SPC/SERASA a
pedido da recorrente. Explicou ainda que ao se reportar àquela empresa para identificar o débito que
embasava a restrição, foi informado de que a dívida é relativa ao reembolso de imposto pago (R$
638,55) pela empresa, na execução de sua atividade de entrega internacional de mercadorias (livros)
comprados  pelo requerente, e devidamente entregues (4078120 - Pág. 2). Contudo, o autoron line
afirma que jamais recebeu qualquer cobrança ou fatura para pagamento de tais impostos, razão pela
qual não poderia ter tido seu nome negativado, antes mesmo de se oportunizar eventual pagamento.
Também afirma a impossibilidade de cobrança dos impostos, na medida em que a importação de livros
estrangeiros tem imunidade tributária (art. 150, VI “d” da Constituição Federal).

3. Assiste razão ao recorrido. A requerida tece uma série de considerações em sua contestação acerca
da necessidade de pagamento de impostos à Receita Federal, a fim de viabilizar a entrega dos livros
comprados pelo autor. Diz ainda que pagou todos os tributos necessários à liberação alfandegária da
encomenda do autor e a disponibilizou para entrega na sua residência, mediante o reembolso dos

. Entretanto, não há prova disso nos autos. Não restou demonstrado tenha a empresa detributos
entregas cientificado o autor acerca da cobrança e pagamento dos referidos impostos e da necessidade
de quitação deles pelo autor, como reembolso àquela empresa. Os documentos juntados com a
contestação tampouco demonstram isso, porque os “Comprovantes de entrega/declaração” de ID
4078182 - Pág. 1 e 2  pelo recebedor da mercadoria, o que leva ànão estão devidamente assinados



verossimilhança das alegações autorais, no sentido de que jamais tomou conhecimento das cobranças,
vindo a saber de sua existência tão somente com a descoberta da negativação de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito.

4. Isto posto, é de se ver que a negativação do nome do autor não decorreu do exercício legal de um
direito, mas ao contrário, foi indevida e justifica a indenização por danos morais fixada num patamar
proporcional e razoável (R$ 5.000,00), em se considerando o prejuízo experimentado e a capacidade
econômica da recorrente.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95),
condeno A recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação.

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, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator,
GILMAR TADEU SORIANO - 1º Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 12 de Junho de 2018

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator

Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz GILMAR TADEU SORIANO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


