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Acórdão Nº 1096067

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCADORA. DÍVIDA.
INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE. CREDOR. SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. ENDEREÇO
INCOMPLETO. DANOS MORAIS. QUANTUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.  Recurso próprio, regular e tempestivo.

2.  Recurso interposto pela segunda ré em que sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade
passiva, ao argumento de que a inscrição no cadastro de inadimplentes fora realizada no banco de
danos da Serasa Experian. No mérito, alega culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que o
fornecimento dos dados concernentes ao consumidor é de responsabilidade do credor, cabendo aos
órgãos de proteção ao crédito, tão somente, o envio de notificação, e que esta fora realizada. Requer a
improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.  

3.  A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia
ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do
consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).

4.  Preliminar de ilegitimidade passiva. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição,
sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos
por entidades diversas. Demais disso, infere-se da Ata da Assembléia Geral Extraordinária (ID
3925051) e dos Estatutos Sociais (ID´s 3925053 e 3925058) que as associações civis, sem fins
econômicos, filiadas à Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas integram o sistema confederativo
nacional (Sistema CNDL). Preliminar rejeitada.



5.  Em relação ao mérito, registre-se que na fatura/duplicata de ID 3925045 pag.08, emitida pelo
credor, consta o endereço completo da autora, em consonância, inclusive, com o informado na
exordial. Nada obstante, extrai-se dos autos (ID 3925060, pags. 01 e 02) que o endereço da autora
constante da notificação enviada pela recorrente revela-se incompleto, não tendo a mesma comprovado
que tal equívoco decorrera das informações fornecidas pelo credor, ônus do qual não se desincumbiu
(art.373, II, CPC). 

6.  No caso, a responsabilidade (solidária) pela reparação dos danos morais decorrentes da indevida
inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes surge com a ausência de
comunicação prévia ao consumidor de que seu nome seria incluído em cadastro restritivo, conforme
prevê o artigo 43, § 2º, do CDC (defeituoso serviço prestado pela recorrente). Ademais, está
demonstrada a parceria contratual entre as rés, sendo certa a responsabilidade solidária entre a locadora
e a administradora de banco de dados (artigo 7º, Parágrafo único, e 34 do CDC).

7.  É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da
personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de
mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua
existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 8.078/90.

8.  Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores
contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa:
capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato
culposo.

9.  Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.

10.  Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação. (art. 55, Lei 9099/95).

11.  A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA -
Relator, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal e AISTON HENRIQUE DE
SOUSA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 10 de Maio de 2018

Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Presidente e Relator

RELATÓRIO



Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator

A Ementa servirá de acórdão (arts. 2º e 46, Lei n. 9.099/95).

A Senhora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


