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Processo N. RECURSO INOMINADO 0704264-42.2017.8.07.0005

RECORRENTE(S) MARCONE BERNARDO DE ARAUJO

RECORRIDO(S) EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA

Acórdão Nº 1102698

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE DE
 TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. PROVA NÃO ILIDIDA PELA RÉ. DANOS

MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme assentado na jurisprudência nacional, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a
inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta o dano
moral , ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados sãoin re ipsa
presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

2. No presente caso, a parte autora, ora recorrente, alega ter sido surpreendida com a informação de
constar anotação de seu nome em cadastro de proteção ao crédito (ID 4148221 página 2), registrada
pela parte ré, ora recorrida, referente a dívida que desconhece no valor de R$ 74,07.

3. As alegações do autor encontram verossimilhança e harmonia com o conjunto probatório. De outro
lado, não logrou a requerida comprovar o contrato firmado entre as partes, muito menos eventual
inadimplência a justificar a inclusão do nome do recorrido no SPC/SERASA, limitando-se a alegar que
as cobranças eram devidas.

4. É de se considerar, nesse cenário, que 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. Por fim, ressalte-se a natureza do dano .in re ipsa

5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais guarda proporcionalidade
com o dano efetivamente sofrido pelo consumidor em razão da negativação.

6. No que se refere à incidência dos juros de mora, contudo, assiste razão ao recorrente. A sentença
determinou a incidência dos juros moratórios a partir da sentença. Contudo, a teor do enunciado de



Súmula 54 do e. STJ, para a hipótese de condenação decorrente de responsabilidade extracontratual, os
juros moratórios devem ser fixados partir da data do evento danoso.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tão somente para reformar em parte a sentença e determinar a incidência dos juros moratórios a partir
da data do evento danoso.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

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. PARCIALMENTE 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

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

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. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.


