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Processo N. RECURSO INOMINADO 0700045-46.2018.8.07.0006

RECORRENTE(S) BANCO PAN S.A

RECORRIDO(S) RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA

Relator Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS

Acórdão Nº 1094790

EMENTA

CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO TOTAL DE DÍVIDA. – PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, enseja, por si
só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera
inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta
Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).

2. O autor narrou que renegociou débito junto à recorrente para pagamento em 4 parcelas de R$
254,16, vencendo-se a primeira em 29/9/17 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
Afirmou ainda que efetuou o pagamento integral das parcelas, mas mesmo assim teve o seu nome
inscrito no SPC/SERASA.

3. A ré, em sua defesa, argumentou “[...] que o cliente firmara outros acordos com mais parcelas,
porém nem todas as parcelas haviam sido pagas, caracterizando quebra de acordo [...]”. Entretanto, não
juntou nenhuma prova dessas alegações, ou seja, não comprovou a inadimplência do requerente. Já o
consumidor, por sua vez, juntou todos os comprovantes de pagamento das parcelas do débito
renegociado (ID 3848812 - Pág. 1 a 3848815 - Pág. 1), demonstrando a quitação de seu débito com o
banco réu.

4. Irretocável a sentença que que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência de débito
(R$ 629,85), e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) em
decorrência da inclusão do nome do autor de forma indevida nos cadastros de maus pagadores por
dívida já paga, fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, suficientes a
compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de
acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

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,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS
FILHO - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 08 de Maio de 2018

Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator

Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


