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EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE
JUSTIÇA EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS, REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO
NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
CONFIGURADO.  MANTIDO. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOQUANTUM
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.  Prefacialmente, a instituição de crédito ora recorrente impugna a concessão da gratuidade
de justiça à autora, mas não instrui o pedido de forma a reverter o deferimento do pleito. Ademais,
ainda que obtivesse êxito, eventual decisão neste sentido não traduziria qualquer resultado prático, pois
a autora não interpôs recurso inominado, aviado unicamente pela ré (é sabido que no sistema dos
juizados especiais apenas são impostos os consectários de sucumbência ao recorrente, desde que
integralmente vencido). Impugnação rejeitada.

2.  Cuida-se de recurso inominado interposto pela AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a “retirar o nome da autora de cadastros
negativos de órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante comprovação no
processo, sob pena de conversão em perdas e danos”; e a “pagar à autora o dano moral de
R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido em consonância com o Enunciado da Súmula 362, do
STJ, acrescido de juros de mora a partir da citação”.

3.  A matéria discutida nos autos versa sobre relação consumerista, tendo em vista a nítida
posição ostentada pela parte autora da demanda, de destinatária final dos serviços onerosamente
providos pela recorrente, devendo, portanto, ser analisada sob os princípios que informam e
disciplinam o microssistema específico e regido pelo estatuto consumerista.

4.  No caso, ao recorrente incumbia o ônus de comprovar a perfeita prestação do serviço, o
que não se verificou.



5.  O extrato do Serasa Experian (id 2946494), emitido em 23/06/2017, comprova que em
17/09/2016 a ré inscreveu o nome da autora no cadastro de inadimplentes por dívida vencida em
21/05/2016, no valor de R$ 12.802,16. O pagamento da dívida ocorreu em 19/10/2016, conforme
comprovante acostado aos autos, id 2946523-14. A ré injustificadamente realizou novas cobranças
referentes ao mesmo débito (id 2946531-1 e seguintes) via correios e mensagens enviadas por telefone
celular, além disso não excluiu a anotação do cadastro de devedores.

6.  A manutenção da inscrição do nome do consumidor no rol de inadimplentes, aliada à
cobrança de dívida já quitada, ensejam a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal
conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua
honra. Trata-se de dano moral configurado , motivo pelo qual prescinde de comprovação.in re ipsa

7.  Sendo assim, configurada a defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1, incisos I e II do
CDC) e, ainda, diante das circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da
ofensa e as peculiaridades do caso em tela, o valor arbitrado de R$ 4.000,00, mostra-se razoável e
adequado à reparação da ofensa aos direitos personalíssimos.

8.  A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido
de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa,
somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve
dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação
concreta ora sob exame, razão pela qual mantenho a condenação.

9.  Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual existente entre
a recorrente e o consumidor, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária
a partir do arbitramento, não merecendo reforma a sentença nesse aspecto. Precedentes: STJ - Súmula
362; AgRg nos EREsp 1540754/DF. 9.

10.  Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.  Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.

12.  .A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95

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, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator,
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 27 de Fevereiro de 2018

Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Presidente e Relator



RELATÓRIO

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

VOTOS

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator

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

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


