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EMENTA

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA EXISTENTE –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme documento objeto do ID 3647045, se infere que a recorrida é a informante da negativação,
razão pela qual é parte legitima para responder demanda em que se pretende a declaração de
inexistência de débito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Constitui exercício regular do direito proceder a cobrança de dívida vencida e não paga, inclusive
com a inclusão do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (CDC, art. 43, § 4º).

3. No caso em exame, o autor sustentou que a dívida que originou a negativação de seu nome no
SERASA era indevida, motivo pelo qual requereu fosse a requerida condenada a indenizá-lo por danos
morais.

4. A análise dos documentos juntados aos autos, indica que as partes mantinham relação negocial,
sendo o autor titular do cartão de crédito administrado pela requerida. Estão colecionadas aos autos
diversas faturas de cartão de crédito em nome do autor, algumas com valores superiores a R$
10.000,00 (ID 3647061 e seguintes).

5. A negativação realizada pela requerida refere-se a dívida no valor de R$ 833,00, vencida em
09/07/2013. A fatura com vencimento em 09/07/2013 (ID 3647062) registra que houve o
refinanciamento de dívida no valor de R$ 9.650,06, e também o lançamento da parcela 1/26, no valor
de R$ 824,96. A fatura com vencimento em 09/09/2013 (ID 3647063 – pg. 3) registra o lançamento
das parcelas 3 a 26 do acordo, decorrente da inadimplência do autor. Lado outro, em se tratando de
negócio válido entre as partes, caberia ao autor apresentar o comprovante de pagamento referente ao
débito que originou a negativação, representado pelas faturas juntadas aos autos. No entanto, deixou de
assim proceder, limitando-se a dizer que o débito é inexistente.

6. Nesse contexto, tenho que o autor contratou e usufruiu dos serviços de cartão de crédito, pelo que
tenho como legítima a negativação realizada pela requerida, ora recorrente.



7. A notificação a que se refere o art. 43, § 2º do CDC, é realizada pelo arquivista, com base nas
informações apresentadas pelo credor. A alegação do consumidor de que não recebeu a notificação da
inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, em processo que opta por demandar
exclusivamente contra o seu credor, deve ser precedida de documento suficiente que comprove a
negligência do credor em indicar o endereço constante em seus cadastros. Porque de outro modo se
estaria atribuindo ao credor a responsabilidade que pertence a terceiro. E como essa prova não
produzida, não se atribuir à requerida o insucesso no recebimento da notificação.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.

9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente
vencido.

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 CARLOS ALBERTO MARTINS
FILHO - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME., de
acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Maio 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 CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.


