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EMENTA

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM
CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

 1. Na origem, o autor distribuiu demanda na qual afirma que promoveu o pagamento de R$1.645,60
(4 parcelas de R$ 411,40) em favor da ré, tão somente para que seu nome fosse excluído do rol dos
maus pagadores, uma vez que a cobrança era indevida.

 A sentença julgou improcedentes os pedidos de restituição da quantia de R$1.645,60 e repetição2.
do indébito, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado para a reforma do .decisum

 Argui o recorrente que efetuou pagamento relacionado à dívida declarada inexistente no bojo do3.
feito que tramitou sob o nº 2013.01.1.038296-5, na 1ª Vara Cível de Brasília. Sustenta que, uma vez
ajuizada ação e angularizada a relação jurídico-processual, não poderia emendar aquela inicial e inserir
pedido de devolução de quantias pagas. Acrescenta, por fim, que caberia ao recorrido a comprovação
da legitimidade da dívida ventilada nestes autos.

 4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes
à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos
autos, como quer a dicção dos arts. 2º e 3º do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da
alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do
ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a
legitimidade da anotação negativa Id 3562956, que culminou no desembolso pelo consumidor da
quantia de .R$1.645,60

 5. O compulsar dos autos revela que o ora recorrente distribuiu ação de conhecimento contra o
 banco réu, em , que tramitou na 1ª Vara Cível de Brasília, sob o nº22/03/2013 2013.01.1.038296-5.

Naquele feito, o demandante pretendia, além da condenação da instituição financeira no pagamento de
indenização por danos morais, o restabelecimento dos produtos contratados com a ré e a declaração de



inexistência do débito de R$6.749,70. Narrou que, a despeito da formalização do cancelamento de
negócio jurídico de compra e venda de automóvel (pagamento parcelado de parte do preço de
R$6.000,00, por meio de cartão de crédito, em 5 cobranças mensais de R$1.200,00), o banco incluiu
em suas faturas o valor das parcelas indevidas. Foi proferida sentença, em , que julgou17/12/2014
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré no pagamento de indenização por dano
extrapatrimonial e declarar a inexistência da dívida em nome do autor, no valor originário de
R$6.000,00, alusiva à parte do pagamento do preço da compra e venda do veículo.

 6. No presente feito, o requerente pretende a restituição da quantia de , uma vez queR$1.645,60
efetuou o pagamento de 4 parcelas de R$ 411,40 (acordo extrajudicial), que, no seu entender, diz

 respeito à dívida declarada indevida no bojo do feito de nº 2013.01.1.038296-5.

 7. O documento Id 3562956, página 2, indica que o autor teve o seu nome incluído em cadastros de
inadimplência, em , em razão de dívida no valor de  com a ré. Já os28/04/2013 R$1.383,58
comprovantes do Id 3562952 atestam o pagamento de 4 boletos de R$411,40, com vencimento em
19/06/2013, 19/07/2013, 19/08/2013 e 19/09/2013, que somados alcançam a quantia pretendida neste
feito ( ).R$1.645,60

 8. Por tudo que fora deduzido nos autos, mormente a detida análise da sentença proferida no
 processo de nº 2013.01.1.038296-5, há de se concluir que assiste razão ao recorrente. Vale dizer, a

anotação negativa em cadastros desabonadores (Id 3562956) diz respeito à cobrança de dívida
declarada inexistente pelo juízo da 1ª Vara Cível de Brasília.

 9. Primeiro, porque a instituição financeira não se desincumbiu a contento do ônus probatório, na
medida em que sua contestação girou em torno tão somente do argumento de que o valor constante da
anotação negativa não integraria aquele que fora declarado indevido em autos findos, sem, contudo,
colacionar ao feito qualquer documento que indicasse a origem e legitimidade da dívida.

 10. Noutro giro, consta do relatório da referida sentença a seguinte informação: “Aditamento à inicial
às fls. 59/64, na qual o autor afirma que o primeiro réu, após excluir seu nome dos órgãos de proteção
ao crédito, promoveu nova restrição indevida, dessa vez no valor de , reiterando o pedidoR$1.383,58

” (Id 3562967, página 2).de antecipação de tutela, Junta documentos às fls. 65/68

 11. Nesse descortino, percebe-se que o requerente foi diligente ao levar ao conhecimento do juízo a
superveniência de apontamento negativo (fato novo, ocorrido em ), logo após a distribuição28/04/2013
da demanda ( , em clara observância aos ditames do art. 493 do CPC (antigo art. 462 do22/03/2013)
CPC/73).

 12. Outrossim, consta da sentença: “ (...) diante do desfazimento do vínculo contratual antes mesmo
que ocorresse a tradição do veículo do autor, nos termos do art. 4º, inciso I, do CPC, merece acolhida

 o pedido de declaração de inexistência do débito, no valor original de R$6.000,00 (fl. 94 e 97), o
qual, portanto, foi inscrito posteriormente de forma indevida em cadastros de inadimplentes e em

, em 26.11.2012 e , duas oportunidades pela primeira ré, quais sejam 28.04.2013 sendo a última
 Dessa forma,  (fls. 40, 66,98 e 100).referente ao valor da parcela atualizada além do reconhecimento

da inexistência da dívida em nome do autor, as anotações indevidas devem ser excluídas dos órgãos
. Para tanto, em vez de compelir a primeira ré a fazê-lo, sob pena de multa, estede proteção ao crédito

juízo adotará medida prática equivalente e determinará que a SERASA e o Check Check cancelem as
” (Id 3562967, página 3).anotações indevidas, nos moldes do art. 84, §5º, do CDC

 13. Nesse contexto, percebe-se que o juízo da 1ª Vara Cível de Brasília reconheceu a inexistência da
dívida de , que fora objeto de inclusão em cadastros de inadimplência, em ,R$1.383,58 28/04/2013
referente ao valor da última parcela de R$1.200,00, atualizada.

 14. No mesmo ato, aquele juízo deferiu a tutela antecipada para “determinar a exclusão das restrições
 26.11.2012 e  ,creditícias feitas em nome do autor pela segunda ré em 28.04.2013 (fls. 40 e 100)

”, além de julgar parcialmente procedentesmediante a expedição de ofício ao Check Check e à SERASA



os pedidos para declarar a inexistência da dívida original de R$6.000,00, determinar a exclusão
, e condenar as rés no pagamento de indenizaçãodefinitiva das restrições creditícias de fls. 40 e 100

por dano extrapatrimonial (Id 3562968, páginas 2 e 3).

 15. Portanto, imperiosa a reforma da sentença de improcedência ora guerreada, posto que o juízo da 1ª
Vara Cível de Brasília expressamente determinou a exclusão da restrição creditícia de ,R$1.383,58
com data de , tendo em vista a inexistência do débito, e que culminou no desembolso do28.04.2013
valor de  pelo consumidor. Assim, o requerente faz jus a restituição pretendida, sob pena deR$1.645,60
enriquecimento sem causa.

 16. Frisa-se que o requerente não estaria obrigado a emendar a ação declaratória para incluir o pedido
de restituição de quantia, uma vez que lhe é facultado distribuir demandas em separado, sobretudo
quando não identificado abuso de direito. A disposição do artigo 327 do Código de Processo Civil,
embora permita a cumulação de pedidos, não obriga a parte a cumular suas pretensões quando
presentes os requisitos de admissibilidade.

 17. Por fim, merece guarida a pretensão de repetição do indébito. Isso porque, apesar de a inclusão em
cadastros de inadimplência ter ocorrido em momento anterior à prolação de sentença declaratória da
inexistência da dívida, o banco réu tinha ciência do desfazimento do negócio jurídico desde o ano de 

. A troca de e-mails entre os litigantes (Id 3562953) indica que o recorrido foi comunicado do2012
cancelamento da compra e venda, tendo, inclusive, assegurado ao consumidor que havia efetivado, em
março de 2012, o cancelamento da despesa, o que não ocorreu. Assim, ausente o engano injustificado e

 caracterizada a conduta abusiva por meio de cobrança indevida, patente o dever de devolução em
dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

 18. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré no pagamento da quantia de
, correspondente ao dobro daR$3.291,20 (três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos)

 quantia cobrada indevidamente do autor (2 x R$1.645,60), corrigida da data do desembolso e com
juros a partir da citação.

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

 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

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, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal e GILMAR TADEU SORIANO - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 12 de Junho 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 ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz GILMAR TADEU SORIANO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME.


