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EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXERCÍCIO REGULAR
DE DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória e de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a
 sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a

título de danos morais e a retirar o nome do autor de seu cadastro interno.

2. O autor argumenta na inicial que contraiu dívida em cartão de crédito junto ao requerido. Informa
que foi negociado entre as partes um desconto de 70% (setenta por cento) para a liquidação desta
dívida, e efetuou, então, o pagamento de R$ 700,00 reais. Afirma que encerrou a conta corrente e que
não possuía nenhum débito à época, mas que foi incluído em um cadastro interno do banco, que o
impediu, posteriormente, de obter crédito ou outros benefícios.

3. Em suas razões recursais, o recorrente réu afirma que a inclusão em cadastro de inadimplentes
interno se deu por exercício regular do direito em razão de dívida existente da parte requerente.
Defende a ausência de ato ilícito, de comprovação do dano e de nexo de causalidade. Pugna pela
improcedência dos danos morais e, de forma subsidiária, pugna pela redução do quantum arbitrado na
sentença  Argumenta que não consta mais no sistema quaisquer débitos junto à instituição..

4. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a instituição financeira tem a faculdade de
conceder ou não o crédito solicitado, de acordo com sua disponibilidade e conveniência, porque aquele
que empresta tem a faculdade de escolher para quem o faz, tendo em vista o risco envolvido na
operação, não havendo vedação legal à manutenção de restrição interna. (Acórdão n.924251,
20150910125884ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.:



534) e (Acórdão n.794964, 20090111845223APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Revisor: JOÃO
EGMONT, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/06/2014. Pág.:
119).

5. No tocante ao dano moral, a simples recusa do crédito não acarreta, por si só, a lesão dos direitos de
personalidade, em especial à honra, imagem, à privacidade, entre outros, não excedendo a um mero
aborrecimento decorrente do cotidiano. Além disto, sequer houve inscrição em cadastros públicos de
inadimplentes (SPC e SERASA).

6. Não restou comprovado pelo autor qualquer infortúnio causado pela não liberação do crédito ou pela
inscrição em cadastro interno no banco. Ainda assim, o autor possui uma gama de opções para solicitar
crédito bancário. Por fim, a não concessão de crédito do banco réu em momento nenhum impediu o
autor de procurar em outras instituições financeiras o crédito que precisa.

7. Desta forma, entende-se que o banco recorrente réu tem razão quanto ao não cabimento de
indenização por danos morais. Quanto à inscrição em cadastro interno, o próprio banco réu deixa de se
manifestar contrariamente a este pedido, motivo pelo qual mantêm-se a sentença quanto à condenação

 em obrigar o réu a retirar o nome do autor de seu cadastro interno que tenha por fundamento a não
aceitação por parte do Banco do Brasil da quitação anteriormente aceita, objeto destes autos.

 Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar8.
improcedentes os pedidos de condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais
termos.

 9. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

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 LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e
notas taquigráficas.

Brasília (DF), 20 de Junho 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 LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME


