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Processo N. RECURSO INOMINADO 0710013-46.2017.8.07.0003

RECORRENTE(S)
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
NPL I

RECORRIDO(S) MARCELA BARROS ARAUJO

Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO

Acórdão Nº 1094558

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME
DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL .IN RE IPSA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.  Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de
fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em
comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na
prestação dos serviços.

2.  Aduziu a autora jamais ter contratado os serviços do réu, mas teve seu nome inscrito
indevidamente em cadastros de restrição ao crédito em razão de dívida no valor de R$ 1.922,11,
proveniente do contrato de cessão de crédito (n° 4318912500017000) o qual não firmou. Pleiteou a
declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e
indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00.

3.  O réu interpôs recurso inominado (id 3667180) contra a sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de mútuo n° 43189125000170000, bem
como inexistente o débito de R$ 1.922,11 ou qualquer débito decorrente de tal negócio jurídico. O
provimento jurisdicional “a quo” determinou ainda a exclusão do nome da requerente dos cadastros de
proteção ao crédito, no que tange ao débito ora declarado e condenou a requerida a pagar R$ 5.000,00,
a título de indenização por dano moral.

4.  Sustentou o recorrente que o negócio jurídico realizado é valido, haja vista ter sido celebrado por
agente capaz que usufruiu do serviço contratado. Alegou a existência de anuência tácita, ante a
ausência de manifestação da autora quanto à cessão de crédito, levada a conhecimento por meio do
Comunicado n. 374.174.588-3 do SERASA. Por fim, asseverou ter agido no exercício regular do seu



direito, não tendo a recorrida demonstrado qualquer prejuízo apto a ensejar reparação por dano moral.
Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do quantum
indenizatório.

5.  Razão não assiste ao recorrente.

6.   Compulsando os autos, verifica-se, ao reverso do que afirma o recorrente, que não há nos autos
  qualquer documento que comprove a manifestação de vontade da recorrida ou qualquer outro elemento

 de convencimento que permita concluir pela regular existência de negócio jurídico celebrado entre as
partes, reforçando, assim, o suporte no feito dos fatos narrados pela demandante (inexistência do débito
e inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito), não havendo, portanto, que se falar em
anuência tácita da cessão de crédito levada a efeito.

7.   Desse modo, não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar fato impeditivo,
 modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, CPC).

8.  Os danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta ilícita do demandado mostram-se evidentes. A
  inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes (id 3667142 e id 3667153)

configura dano , o que justifica a reparação do dano.in re ipsa

9.  Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza
 da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, mantenho a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), a título de reparação do dano moral, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma
Recursal.

10. 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  na via recursal se demonstrado que a sentença estevequantum
dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação
concreta, ora sob exame.

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

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

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n.
9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

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

Brasília (DF), 08 de Maio de 2018



Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
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 CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 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 EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal
Com o relator

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

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


