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Relator Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS

Acórdão Nº 1094834

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA EM VIRTUDE DE
DÉBITO INEXISTENTE – COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA
AUTORA – DÍVIDA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. DANOS MORAIS
INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil incumbe ao requerido a demonstração de fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

2. No caso dos autos pretende a autora/recorrente a declaração de inexistência de débito (R$ 114,97),
bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de
inscrição indevida de seu nome no SPC/SERASA por conta daquela dívida. Alegou, na inicial, que foi
cliente da ré, mas que solicitou o cancelamento de seu contrato, ocasião em que teria quitado os débitos
pendentes, mas que foi surpreendida posteriormente com a negativação ilegítima perpetrada pela
recorrida.

3. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.  porque a autora não indicouA uma,
sequer o dia em que teria solicitado o cancelamento do contrato de telefonia, tampouco apresentou
número de protocolo do atendimento para esse fim; também não comprovou a quitação dos valores
pendentes quando da rescisão do negócio, como asseverado na inicial. Limitou-se a juntar seus
documentos pessoais, procuração e comprovante de negativação. , porque a requerida foi hábilA duas
em demonstrar fato impeditivo do direito vindicado, na medida em que alegou a contratação regular
entre as partes, inclusive com a juntada de diversas faturas, que dão conta de pagamentos parciais dos
débitos pela consumidora, assim como juntou o contrato do negócio (ID 3832007 - Pág. 1), e sobre os
quais a autora, apesar da réplica apresentada (ID 3832011 - Pág. 1 a 16), não se manifestou. Logo, não
há prova do efetivo cancelamento do contrato, a pedido da autora. , e apenas a títuloA três
argumentativo, ainda que se tratasse de negativação indevida, não teria lugar a indenização por danos
morais, dada a aplicação da Súmula 385 do STJ, ante a existência de inscrição anterior (ID 3831971 -
Pág. 10).

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado,
suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

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

Brasília (DF), 08 de Maio de 2018

Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 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 CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


