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EMENTA

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES – OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE  –IN RE IPSA
VALOR DA INDENIZAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Destaca-se que a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos inicias para declarar a
inexistência dos débitos relativos ao contrato n. 117302261000091EC; determinar a exclusão no nome
do autor referente ao débito oriundo do mencionado contrato; bem como condenou o banco ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Contudo, o recurso restringe-se a
impugnar o reconhecimento da ocorrência do dano moral e, subsidiariamente, a pugnar pela redução do
valor fixado a tal título.

2. De acordo com o art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu
direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Tem-se como verossímeis as alegações da autora ao afirmar que seu nome foi inscrito no cadastro de
inadimplentes (SERASA) em virtude do débito originado do contrato 11730226100091EC emitido
pelo Banco, ora recorrente, uma vez que possível verificar a sua efetiva ocorrência, por meio da leitura
do documento de ID 4181921 – Pag. 09. Desse modo, caberia a parte ré impugnar o referido
documento de maneira específica ou demonstrar por outros meios de prova que não houve a inscrição
no mencionado órgão de proteção ao crédito, ônus esse de que não se desincumbiu.

4. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida
relativa a contrato declarado inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à
indenização por dano moral , nos termos do art. 14 do CDC.in re ipsa

6. O valor de arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) guarda
proporcionalidade com o dano efetivamente sofrido pelo consumidor em razão da negativação

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



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

9. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, custas pelo recorrente. Condeno o recorrente ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o 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.


