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EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL
CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO
EIMPROVIDO.

1.  Não obstante a autora tenha formulado pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões,
não instruiu o feito com elementos necessários a análise dos requisitos, razão pela qual resta indeferido.
Entretanto, não suportará qualquer prejuízo econômico, tendo em vista que apenas a recorrente (no
caso dos autos, a ré), se vencida, deverá arcar com as custas processuais e honorários de advogado (art.
55 da Lei nº 9.099/95).

2.  Requer o recorrente, demandado, a reforma da sentença que julgou procedente o pleito de
declaração de inexistência do débito cobrado da recorrida e de indenização por danos morais
decorrentes da inclusão do nome dela no cadastro de inadimplentes.

3.  Sustenta, em síntese, a legalidade da inscrição em cadastro restritivo ao crédito e a inexistência de
ato ilícito a ensejar a indenização por dano moral. Pugna, alternativamente, pela redução do quantum
da indenização e do valor da multa.

4.  Da detida analise dos autos, verifica-se que a autora teve seu nome inscrito no cadastro de
inadimplentes, Serasa Experian, em 08/05/2017, pelo débito referente ao contrato nº 8147181, sendo a
dívida no valor de R$ 1.462,33, vencida em 08/08/2014 (id 3029952-1, 3029954-1 e 3029989). Consta
no Ofício nº1141/ CEF, de 22/05/2017 (id 3029955-1), que o débito em questão foi quitado, : in vebis
“ADICIONAL DE INFORMAÇÕES A INFORMAR AO CLIENTE: Informamos que debito já está
quitado no sistema. Favor informar ao cliente desconsiderar cobrança que esta sendo feita ao mesmo”

5.  Caberia ao recorrente o ônus de comprovar a regular a inscrição do nome da autora no rol de
devedores, corroborando assim os seus argumentos, contudo não o fez. É indevida a inscrição ou a
manutenção do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débito já quitado,



situação que se mostra apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois viola os
direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de
dano moral configurado , motivo pelo qual prescinde de comprovação.in re ipsa

6.  Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa
e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no
pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais em favor
da recorrida. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no
sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da
causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença
esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação
concreta ora sob exame.

7.  Os extratos bancários colacionados aos autos (id 3029990) demonstram que todas as restrições
existentes em nome da autora foram excluídas antes da anotação realizada pela recorrente
(08/05/2017), portanto inaplicável ao caso a Súmula 385/STJ.

8.  Ademais, não restou demonstrada violação aos dispositivos constitucionais elencados pelo
recorrente, encerrando a matéria discutida nos autos simples relação de natureza consumerista sem
repercussão na esfera constitucional.

9.  Por fim, deixo de apreciar o pedido de redução da multa em caso de descumprimento da obrigação,
porquanto o documento, id 3029989-1, demonstra que a baixa da anotação ocorreu em 06/07/2017.

10.  Recurso conhecido e improvido.

11.  Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação

12.  A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 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, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator,
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 06 de Fevereiro de 2018

Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS
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 EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 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 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


