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EMENTA

 DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A
CABO, TELEFONIA E INTERNET. FRAUDEDE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
SPC. PROVA NÃO ILIDIDA PELA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dos artigos 27 a 31 da lei nº 9.099/95 se extrai a orientação pela concentração de atos na audiência
de instrução e julgamento, a exemplo da apresentação de defesa, resposta a pedido contraposto
eventualmente formulado e coleta de prova oral. No caso dos autos, a prova é meramente documental,
sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, inclusive. Logo, dispensável a realização de audiência de
instrução e julgamento, não havendo se falar em nulidade, ante a ausência de prejuízo, nos termos do
art. 13, § 1º daquele normativo. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Conforme o Enunciado 162 do FONAJE, – “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra
do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”.
Ademais, fosse o caso, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT, em julgamentos recentes
firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. PRELIMINAR

.REJEITADA

3. 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).

4. 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 firmado entre as partes, muito menos eventual inadimplência a justificar a
inclusão do nome do recorrido noSPC/SERASA, limitando-se a alegar que as cobranças eram devidas.

5. 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.

6. A par de tal quadro, o recorrido, na tentativa de resolver o problema, entrou em contato com a
requerida, por email, informando que não possuía com ela qualquer relação jurídica,mas nenhuma
providência foi tomada (ID 3330185 - Pág. 1).

7. 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.

8. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais, apesar de módico,
merece ser mantido dada a ausência de recurso inominado para a majoração.

 9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. 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.

11. 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. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. UNÂNIME., 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. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. UNÂNIME.


