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EMENTA

 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE

  DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO SISTEMA
"CREDIT SCORING". TEMA DECIDIDO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO
REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.419.697/RS.
RECONHECIMENTO DA LICITUDE DO SISTEMA. TRANSPARÊNCIA DAS

  INFORMAÇÕES. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DE INSERÇÃO DE DADO

  INCORRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE
 CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

 1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos
excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação,
circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

 2. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo
quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando
aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos
termos do art. 435,  e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (id 4220973,caput
4220974, 4220975 e 4220976) apresentados em sede de recurso, visto que não se tratam de
documentos novos.

 3. Aduziu o autor que ao tentar adquirir um veículo financiado teve o crédito negado em diversas
concessionárias, em razão da pontuação baixa que lhe foi atribuída pelo sistema Serasa Score,
inexistindo qualquer restrição em seu nome ou notificação a esse respeito. Requereu a declaração de
ilegalidade da abertura e manutenção de registros de seus dados no cadastro denominado SCPC Score
Crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

 4. Cuida-se de recurso inominado (id 4220977) interposto pelo autor contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, sob a tese de que a falta de transparência das informações sobre



consumidores, bem como a utilização de informações negativas sem qualquer limite temporal,
constitui-se em prática abusiva ensejadora de dano moral. Requer o provimento do recurso para que a
sentença seja reformada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos elencados na exordial.

 A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes5.
estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do
Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as
pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

 De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1419697/RS,6.
julgado sob o regime de recurso repetitivo, o sistema denominado "Credit Scoring" constitui atividade
lícita desde que não divulgue informação sensível, excessiva ou incorreta que resulte em recusa
indevida de crédito ao consumidor.

 Sobre a transparência s arquivos de consumo, restou estabelecido no7. das informações contidas no
voto condutor do acórdão do mencionado recurso especial que ao consumidor devem ser fornecidas
informações claras, precisas e pormenorizadas acerca dos dados considerados e as respectivas fontes
levadas em consideração para atribuição da nota (histórico de crédito).

 No entanto, restou, ainda, consignado no voto do relator que, no caso do "Credit Scoring", não se8.
aplica a exigência prevista no artigo 4º do CDC, de obtenção de consentimento prévio e expresso do
consumidor consultado, tampouco há a necessidade de notificação prévia quando da inclusão de seu
nome no serviço "score", conforme disposto no art. 43, § 2º, do CDC, por não se tratar de sistema de
cadastramento negativo de crédito.

 Assim, a simples inclusão do nome do consumidor nos cadastros ou atribuição de uma nota9.
insatisfatória não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de existência
de informações excessivas ou sensíveis ou, ainda, que o consumidor tenha sido vítima de negativa de
crédito em decorrência de dado incorreto.

 Nesse sentido: Acórdão n.847616, 20130111371678ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO10.
AMARAL, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.:
387.

 Na hipótese em apreço, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do11.
CPC), pois não restou comprovada nenhuma das hipóteses descritas acima que ensejam reparação por
danos morais.

 Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade no ato praticado pela parte recorrida, o12.
indeferimento dos pedidos explanados nas razões recursais é medida que se impõe. Logo, irretocável a
sentença.

  13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos.

 Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes14.
fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do .art. 98, §3º, do CPC

 A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95.15.



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 PARCIALMENTE. IMPROVIDO. UNÂNIME, 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 PARCIALMENTE. IMPROVIDO. UNÂNIME


