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EMENTA

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA – DÍVIDA
INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes enseja, por si
só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera
inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta
Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).

2. A ação fraudulenta de terceiro, de que também tenha sido vítima o fornecedor, não ilide a sua
responsabilidade civil quando a fraude evidencia a fragilidade dos sistemas de controle e a culpa do
terceiro não se apresenta como preponderante para o desenlace danoso.

3. No caso dos autos, a autora recorrente afirma a inexistência de contrato havido entre as partes e, de
consequência, o indébito e a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

4. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma
do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Aquele não se desincumbiu de sua obrigação no caso
concreto. A tela de sistema eletrônico anexada pelo réu (ID 4060338 - Pág. 1) não se presta a
corroborar a alegada existência de contrato de cartão de crédito que afirma ter sido celebrado entre as
partes. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de não pagamento de fatura, 

, não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar asem prova da realização do contrato
inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ademais, além de não juntar o
contrato firmado entre as partes,  que dissetampouco comprovou a suposta renegociação de débito
ter sido entabulada, a qual poderia ser demonstrada por documento escrito ou por comprovação de
ligação telefônica, dentre outros meios. As faturas do cartão de crédito enviadas para pagamento ao
consumidor, por si só, não são capazes de demonstrar a efetiva contratação pela recorrente.

5. Desse modo, inafastável a declaração da inexistência do contrato e do débito e, de consequência,



ilícita a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

6. No que se refere ao dano moral pleiteado, também assiste razão à recorrente, dada a violação dos
atributos da sua personalidade. De tal modo, a fim de atender aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade e garantir a compensação pelos danos, reputo apropriada a fixação da condenação a
título de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Por conseqüência, não tem lugar a
condenação da recorrente por litigância de má-fé, uma vez comprovada a conduta descuidada da
requerida.

7. Por último, a fim de atribuir efeito equivalente à obrigação de fazer, e alcançar maior efetividade à
ordem, hei por bem substituir a obrigação de baixa da restrição de crédito pela expedição de ofício pela
própria serventia judicial.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos para: a) declarar inexistente o débito
de R$ 394,44, cujo documento de origem tem o nº 6280761991215034 (ID nº4060309); b) condenar a
instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais,
acrescidos de juros de mora desde 19/02/2016 e correção monetária a partir desta decisão (Súmula nº
362 do STJ); e c) determinar à secretaria da vara de origem que oficie à instituição arquivista para a
retirada da anotação em nome da recorrente em seu banco de dados, no prazo de 5 (cinco) dias.

9. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

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. PROVIDO. 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. PROVIDO. UNANIME.


