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Acórdão Nº 1100285

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. PARCELAS DEVIDAMENTE QUITADAS. COBRANÇA INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO TAMBÉM INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Recurso próprio,
regular e tempestivo.

2. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a
autora alega ter celebrado com o primeiro requerido contrato de empréstimo com desconto em folha de
pagamento, em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.044,79 (hum mil quarenta e quatro reais e setenta
e nove centavos) cada, vencendo a primeira parcela em 05/07/2014. Esclarece que a primeira parcela
foi descontada em junho de 2014 e que posteriormente teve seu nome incluído no cadastro de proteção
ao crédito, pelo segundo requerido, referente a uma pendência financeira do dia 5/7/2014 no importe de
R$ 1.044,79 (hum mil quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

3. O segundo réu se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
autora, a fim de condená-lo solidariamente a ressarcir o valor descontado parcela do empréstimo no
contracheque em junho de 2017, no valor de R$ 1.044,79 e ao pagamento de R$3.000,00, a título de
danos morais, em razão da negativação indevida. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva,
defendendo que o contrato de empréstimo se encontra sob a gestão do Banco Itáu BMG Consignado
S/A, pessoa legítima a figurar no polo passivo.



4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O banco BMG S.A sustenta sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da ação. No entanto, sua insurgência não merece prosperar, porque o CDC
prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia “produtiva”, nos termos do art. 7º,
parágrafo único.

5. Ademais, a empresa ré está diretamente envolvida no conflito de interesse, uma vez que consta do
contracheque o desconto realizado pelo recorrente (ID 4002468) e que a negativação junto ao
SERASA também foi realizada pelo segundo réu (ID 4002487). Tal fato demonstra que ambas as
empresas são do mesmo grupo econômico, ainda que tenham cedido entre si o contrato ou o crédito
objeto de litígio. Por isso, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar
rejeitada.

6.  A responsabilidade por vício na prestação de serviço bancário é objetiva, devendo a prestadora de
serviços responder pelos danos que causar ao consumidor. A teoria do risco do negócio ou atividade,
neste caso, é a base da responsabilidade objetiva do CDC, que protege a parte mais frágil da relação
jurídica, razão pela qual a fraude realizada em nome da recorrida deve ser reparada.

7. Desta feita, correta a sentença que afirma que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus
processual, uma vez que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
invocado, haja que a parte contrária comprovou nos autos o pagamento do débito levado à
negatgivação.

8. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
patrono da recorrida, fixados em 10% do valor da condenação (Literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95).

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator,
ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal e JOÃO FISCHER - 2º Vogal, sob a Presidência do 

 Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 30 de Maio de 2018



Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA
Relator

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator

DISPENSADO O VOTO, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz JOÃO FISCHER - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME


