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EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA NO
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA A EXCLUSÃO
DO REGISTRO DA DÍVIDA NO SERASA. SÚMULA 548/STJ. DEMORA INJUSTIFICADA DE
QUASE 2 MESES PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECER O PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO.  PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOQUANTUM
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente
procedente os pedidos iniciais, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro de
inadimplentes junto ao Serasa quanto ao débito descrito nos autos, bem como para condenar o
requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, a
parte ré sustenta que a negativação do nome da parte autora decorreu do fato desta não ter realizado o
pagamento integral do débito, o que teria sido demonstrado na peça defensiva apresentada pela
instituição financeira. Assim, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 4347417 e ID 4347418). As contrarrazões 
não foram apresentadas (ID 4347429).

III. A alegação da parte recorrente de que teria comprovado em contestação que a parte autora não
quitou o valor integral do débito é incongruente, uma vez que no quarto parágrafo da página 2 da sua
contestação (ID 4347400) o réu atesta que houve a realização de acordo para o pagamento da dívida
descrita nos autos, sendo que o banco “verificou que o boleto fora pago, porém não processado em data
correta, sendo baixado apenas em 14/03/2018”.

IV. Portanto, ainda que a parte autora estivesse em situação de inadimplência pela dívida de cartão de
crédito, o que ensejou a sua regular inscrição no cadastro de inadimplentes (em março de 2017),



caberia ao réu promover a retirada do seu nome do cadastro do Serasa dentro de 5 dias úteis (Súmula
548/STJ) após o pagamento do acordo referente à quitação do débito, cujo boleto foi devidamente pago
em 15/01/2018 (ID 4347390, págs. 3/5).

V. Assim, demonstrado na inicial que o nome do autor ainda permanecia no cadastro restritivo de
crédito em 22/02/2018 (ID 4347390, pág. 1), o que é corroborado pela manifestação do réu na
contestação, quando reconheceu que o boleto de pagamento não foi processado na data correta,
somente tendo ocorrido a sua devida baixa em 14/03/2018, resta confirmada a existência de ilícito por
parte da instituição financeira decorrente da demora injustificada na retirada do autor do cadastro de
inadimplentes. Em consequência, tem-se por necessária a reparação a título de danos morais na
modalidade , pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritaçãodamnum in re ipsa
ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. A
responsabilidade da parte é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC.

VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve
como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados
pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à
reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz
pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e
as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua
repercussão.

VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como
suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora,
sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 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, ALMIR ANDRADE DE FREITAS - Relator,
JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1º Vogal e ARNALDO CORRÊA SILVA - 2º Vogal, sob a Presidência
do  Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 20 de Junho de 2018

Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS
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 ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 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 JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME


