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NAO-PADRONIZADOS NPL I

RECORRIDO(S) NADIR LEVINO ESTEVES

Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA

Acórdão Nº 1083087

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES – DÍVIDA INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE – ANOTAÇÕES
PRÉ-EXISTENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – EXISTÊNCIA DE
AÇÕES JUDICIAIS QUESTIONANDO OS DÉBITOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte
apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da
contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto
da preclusão. Em vista disso, impossível a análise de documentos juntados aos autos somente por
ocasião da interposição do recurso inominado (ID 3342773 - Pág. 1 e 2).

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada
em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos
morais, desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a
atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS,
Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).

3. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. No entanto, no caso dos autos, não logrou a requerida, ora recorrente,
comprovar o contrato do qual derivaram os débitos, muito menos eventual inadimplência a justificar a
inclusão do nome do recorrido noSPC/SERASA, limitando-se a alegar que as cobranças eram devidas.

4. No presente caso, a parte autora, ora recorrida, alega que ao consultar o SPC/SERASA descobriu a
existência de 3 registros de débitos em seu nome, solicitados pela recorrente.

5. 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.



6. A Súmula 385 do STJ tem aplicação quando, ao tempo da inscrição indevida, preexistam anotações
restritivas do crédito vigente. Contudo, há prova nos autos de que os débitos referentes àquelas
inscrições são igualmente questionados nos processos judiciais 0702813-79 e 0702812-94, que
pretendem a declaração de inexistência de débitos (acórdão n. 1059952, 0706814-16.2017.8.07.0003,
Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017).

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em função da capacidade econômica da ré e dos
prejuízos efetivamente experimentados pelo recorrido.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de
acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a 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,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 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), 13 de Março 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 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


