
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO
FEDERAL

Processo N. RECURSO INOMINADO 0700336-81.2016.8.07.0017

RECORRENTE(S) WANDRE MOURA AZEVEDO

RECORRIDO(S) BANCO CIFRA S.A.

Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO

Acórdão Nº 1094536

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA
DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA
ANOTAÇÃO. OBTENÇÃO DA TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.  Insurge-se o recorrente, autor, contra a sentença que julgou improcedente o pleito inicial. Alega
que o recorrido agiu com desídia ao não retirar a inscrição do nome do recorrente do cadastro do
SCPC, ao tomar conhecimento das ordens judiciais cumpridas junto ao SPC e SERASA, restando
evidente que tal conduta negligente causou abalo à sua honra a justificar a indenização por dano moral,
uma vez que a anotação de restrição perdurou até 29/09/2017, quando a ré realizou a exclusão da
anotação.

2.  A situação fática descrita nos autos pode ser assim resumida: em 25/03/2013 o autor propôs
contra a ré ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, processo nº
2013.13.1.001874-8, para que a ré, entre outros pedidos,  fosse condenada a “retirar quaisquer
restrições cadastrais contra a parte requerente”. Reconhecida a revelia, foi proferida a seguinte decisão,
in verbis: “ julgo procedente a postulação inicial e declaro a inexistência da presente relação jurídica
contratual entre o autor e o banco demandado, representado pelos contratos 224064916 e 224064975
e conseguintemente a inexigibilidade de quaisquer débitos oriundos dos referidos contratos ora
declarados inexistentes. Consequentemente, determino que se oficie aos órgãos de proteção ao crédito
para que procedam a imediata exclusão do nome do autor de seus bancos de dados, em razão da

”. Verifica-seinserção feita pela parte demandada, por força dos contratos ora declarados inexistentes
pelos ids 3595767 e 3595768 que foram expedidos ofícios ao SPC e Serasa, respectivamente.

3.  Não merece acolhida a pretensão recursal do autor. Pela simples leitura das peças que
compuseram a ação declaratória verifica-se que o recorrente não especificou em quais cadastros de
restrição ao crédito pretendia ter excluída a anotação. Por outro lado, mesmo após a prolação da
sentença naqueles autos e as diligências da Secretaria, o recorrente manteve-se inerte quanto à
necessidade de expedição de ofício ao SCPC. Logo, não pode agora pretender ser indenizado pela sua
omissão.



4.   Quanto à alegação que a recorrida tinha ciência da sua obrigação em retirar o nome do autor dos
cadastros de inadimplência, pois “os órgãos de proteção de credito, quando recebem comunicação
judicial para retirar o nome de qualquer pessoa de suas bases de negativação, imediatamente
comunicam com os contratantes de seus serviços a ordem que receberam e avisam que já retiraram o
nome do cliente por se tratar de negativação ilícita”, melhor sorte não o assiste. Não há qualquer
prova nos autos que este é o procedimento adotado por tais órgãos, e mesmo que houvesse, como
muito bem fundamentado pelo douto magistrado “o dispositivo sentencial não expediu qualquer

”, mas comando obrigacional neste específico ao banco demandado “buscando garantir maior
efetividade jurisdicional, determinou em tutela específica, que a própria serventia cartorária do Juízo
oficiasse aos órgãos de proteção ao crédito para que promovessem a imediata exclusão do nome do

 Assim, o conhecimento, ou não, do recorrido da ordem exarada, noautor de seus bancos de dados”.
caso sob exame, é irrelevante, diante do resultado prático obtido pelo recorrente com a decisão
proferida.

5.   Por todo o exposto, considerando que não há prova da conduta temerária do recorrido, não há que
se falar em ato ilícitoapto a ensejar indenização por dano moral.

6.  Recurso conhecido e improvido.

7.  Condenado o recorrente ao pagamento de custas, e honorários de sucumbência que arbitro em
10% do valor atribuído à causa, ficando suspensos os efeitos da condenação em razão da gratuidade de
justiça que lhe foi deferida

8.  A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2º e 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, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO -
Relator, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD
LIMA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 08 de Maio 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 EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


