
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO
FEDERAL

Processo N. RECURSO INOMINADO 0736936-70.2017.8.07.0016

RECORRENTE(S) LOUIS THOME DE ARAUJO NETTO

RECORRIDO(S) ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

Relator Juiz GILMAR TADEU SORIANO

Acórdão Nº 1102724

EMENTA

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILÍCITA “NEGATIVAÇÃO”.
ISENÇÃO FISCAL PARA COMPRA DE CARRO 0 KM. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 
INVIÁVEL A MAJORAÇÃO DO VALOR APTO A REPARAR OS DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14).

II. O mérito recursal cinge-se à: ( ) condenação da recorrida, por ter o recorrente perdido isençõesi
fiscais na compra de carro zero km, disponibilizadas a portadores de determinadas doenças; ( )ii
condenação ao pagamento de multa de R$ 1.000,00, fixada em sede de liminar, pelo atraso de um dia
no cumprimento da determinação de exclusão da restrição de crédito realizada junto ao SPC/Serasa; e (

) majoração da condenação por danos morais.iii

III. , o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto nãoIn casu
logrou demonstrar minimamente que a perda da isenção fiscal para a compra de carro zero km
decorreu de conduta que pudesse ser atribuída à empresa/recorrida (ausência de nexo de causalidade).
O laudo médico, o qual atesta ser o autor portador de artrite reativa (ID 4096978, f. 1/2), e o
requerimento da Receita Federal para isenção de IPI (ID 4097001), não preenchido, não conferem o
valor probatório pretendido. É que a prova robusta e convincente do dano constitui pressuposto ao
acolhimento do pleito indenizatório (CC, Art. 944). Ademais, ainda que assim não fosse, consta dos
documentos acostados, que a pessoa que, de fato, adquiriu o automóvel é a companheira do recorrente
(IDs 4097002 e 4097003), de modo que resulta insubsistente qualquer requerimento nesse sentido.
Nesse passo, incabível a indenização por prejuízo eventual ou potencial. Escorreita, portanto, a
sentença que concluiu pela improcedência do pedido ressarcitório à perda da isenção para aquisição de
veículo.

IV. No que concerne ao pedido condenatório para o pagamento da multa diária de R$ 1.000,00, pelo
atraso de um dia para realizar a baixa do nome do recorrente dos registros dos órgãos de proteção ao
crédito, tal pleito deverá ser efetivado no Juízo originário, em razão da inadequação da via eleita.



V. Inviável a pretendida majoração do  reparatório do dano extrapatrimonialquantum . Com
efeito, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo a eleição dos critérios
quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o
ferimento ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto. É
que, ainda que a restrição possa ter trazido inconteste indignação, frustração e sentimento de
insegurança, não ficou demonstrado que o fato tenha provocado consequências mais gravosas ao
recorrente.

VI. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou
correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a
capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da
medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado
(R$ 4.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar
enriquecimento indevido. Precedente: TJDFT, 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1092848, DJE:
10/05/2018; 2ª Turma Recursal, Acórdão n.1090199, DJE: 25/04/2018.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei
nº 9.099/95, Art. 46). Condenada o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

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

Brasília (DF), 12 de Junho de 2018

Juiz GILMAR TADEU SORIANO
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46).

VOTOS

O Senhor Juiz GILMAR TADEU SORIANO - Relator



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

O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


