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EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO
SPC/SERASA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RAZOABILIDADE E

 PROPORCIONALIDADE NO  INDENIZATÓRIO.QUANTUM RECURSO CONHECIDO.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO

1. A instituição que efetiva a cobrança dos valores que entende devidos, e que também promove a
negativação do nome do consumidor, é parte legítima para figurar na demanda em que se pretende a
declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em decorrência da inscrição. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada
em dívida por ele não contraída, 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).

3. No caso dos autos, a autora manteve conta corrente no Banco do Brasil no período de 27/02/2009 a
20/03/2015, quando sua conta foi encerrada. O documento que comprova a negativação faz referência
a dívida vencida em 27/06/2017 (ID 3730857 - Pág. 1) e os extratos de cartão de créditos juntados pelo
requerido (ID 3730857 - Pág. 1e seguintes) indicam compras realizadas a partir de abril de 2017. Logo,
injustificada a inscrição da negativação porque os débitos foram contraídos em data posterior ao
encerramento da conta, sem qualquer prova de que foi a autora que fez uso do cartão de crédito.

4. Na fixação do valor da reparação pelos danos morais deverá o magistrado atentar para a capacidade
econômica das partes, sem perder de vista o caráter pedagógico da medida. Analisando o caso dos
autos, entendo que o valor fixado (R$ 3.000,00), atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, especialmente se considerada a capacidade econômica do requerido.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na



forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95),
condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação

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. PRELIMINAR REJEITADA. 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. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNÂNIME


