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Processo N. RECURSO INOMINADO 0704373-11.2017.8.07.0020

RECORRENTE(S) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL

RECORRIDO(S) SERASA S.A. e JEFFERSON CAVALCANTE OLIVEIRA

Relator Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA

Acórdão Nº 1072475

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÚMERO DE CPF DIVERSO. 
HOMÔNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.

2. Registro indevido do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes do SERASA (ID. 2888341
e 2888343), em razão da distribuição de uma ação de busca e apreensão em face de pessoa com o
mesmo nome, porém com número de CPF e endereço diversos. Recurso inominado contra a sentença
que julgou procedente em parte o pedido indenizatório, para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. 

4.  A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia
ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do
consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5.Demonstrada a ocorrência de caso de homonímia (ID. 2888344 - pág. 1/36) e a ausência de provas
de que a recorrente procedeu à anotação do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, não se
pode atribuir a responsabilidade de indenizar a quem não participou do ato do registro porque efetuado
pelo banco de dados do SERASA. 

6. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito realizada pela SERASA, suportada em
dívida feita por terceiro alheio aos fatos (homônimo), enseja, por si só, indenização por danos morais,
sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão indevida configura violação
a atributos da personalidade, passível de ser indenizado, sendo um dano , ou seja, advindo doin re ipsa
próprio registro de fato inexistente, independentemente de demonstração do dano. Precedente do STJ
(Resp. nº. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, tão somente para excluir o



recorrente da condenação por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos
termos do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

9.  A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99
do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA -
Relator, GILMAR TADEU SORIANO - 1º Vogal e AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal, sob
a Presidência do  Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 01 de Fevereiro de 2018

Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator

A Ementa servirá de acórdão (arts. 2º e 46, Lei n. 9.099/95).

O Senhor Juiz GILMAR TADEU SORIANO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME.


