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RECORRIDO(S) LENILSON AUGUSTO DE PAIVA e BANCO SANTANDER (BRASIL)
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Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA

Acórdão Nº 1102979

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDR. IDOSO. FINANCIAMENTO DE
AUTOMÓVEL. FRAUDE. ESTELIONATO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO DO
NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANOS MORAIS.
EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a financeira ré contra a sentença que a condenou a pagar indenização no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, isto em razão de inscrição indevida do nome do
autor em órgão de proteção ao crédito, por dívida de contrato de financiamento de automóvel, da marca
Toyota/Hilux, no valor de R$ 117,354,20 (cento e dezessete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e
vinte centavos) inexistente. Requereu a redução do valor da indenização bem como o afastamento da
multa determinada na sentença para o caso de descumprimento da ordem de retirar o nome do autor do
sistema SERASA.

2. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviços, cujo destinatário
final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3. O autor foi vítima de estelionato, conforme boletim de ocorrência, e seu nome utilizado,
indevidamente, no financiamento bancário para aquisição de uma caminhonete modelo Hilux da marca
Toyota, ano 2017, placa PNB 2416, na cidade de Boa Vista – Roraima que, em razão do
inadimplemento do pagamento das parcelas, teve seu nome inscrito no Órgão de Proteção ao Crédito
pela financeira recorrente.



4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente financeira responde,
independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos
relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479,
estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

5. Verifica-se que a recorrente deixou de observar os critérios de segurança para aprovação do
financiamento, por isso restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo ao
autor de ordem moral “in re ipsa”.

6. Considerando o valor da dívida imputada ao autor (R$ 117,354,20), o fato de ele ser idoso (68 anos)
e de a financeira ré ser de grande porte, detendo bom aparato tecnológico para detectar fraudes e evitar
transtornos em desfavor dos consumidores, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
está dentro dos parâmetros que devem ser observados para a fixação da indenização por dano moral,
sem contar que não causa nem enriquecimento de uma parte e nem o empobrecimento da outra.

7. A fixação de multa diária pelo juiz sentenciante para provocar o cumprimento da obrigação de fazer
é legítima porque tem amparo legal, inexistindo abusividade em tal fixação. Assim, basta que o
executado cumpra a determinação para não sofrer os efeitos da previsão legal.

8. Recurso CONHECIDO e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas, sem honorários advocatícios, em face da inexistência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator,
ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 13 de Junho de 2018



Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA
Relator

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator

DISPENSADO O VOTO, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME


