
  

 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO SALVADOR 10ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) - 

PROJUDI  

 

PADRE CASIMIRO QUIROGA, 2403, 3º ANDAR (FÓRUM IMBUÍ), IMBUÍ - 

SALVADOR ssa-10vsje-consumo@tjba.jus.br - Tel.: (71) 3372-7438 PROCESSO N.º: 0170279-

06.2020.8.05.0001 

AUTORES: 
______ 

RÉUS: 
BANCO ______ S A 
______ 

SENTENÇA 

Vistos, etc. 

Dispensado o relatório pelo que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

A autora, devidamente qualificada nos autos, alega que tomou conhecimento, através do sítio eletrônico 

<www.serasaconsumidor.com.br> da existência do registro de ¿contas atrasadas¿ em seu nome, as 

quais vêm sendo cobradas no referido cadastro público de informações de inadimplência, conforme se 

comprova através das telas da plataforma ¿Serasa Consumidor¿. 

Relata que o débito em questão está prescrito e não pode ser exigível, além de afetar 

desfavoravelmente em seu SCORE. 

No mérito, pugna pela exclusão dos dados da parte autora do seu sistema de banco de dados, dos 

órgãos de proteção ao crédito e cadastros de inadimplentes, referente à suposta dívida discutida nos 

autos deste processo; e, por indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). 

A primeira ré contestou o feito uma preliminar. Afirma, basicamente, não ter responsabilidade sobre os 

fatos controversos. Roga pela improcedência dos pleitos deduzidos nesta lide. 



A segunda acionada apresentou defesa com uma preliminar. Esclarece a natureza do SERASA LIMPA 

NOME. Registra que no caso em cotejo não houve negativação dos dados da autora. Nega conduta 

indevida e dever de indenizar. 

Decido. 

Quanto a ilegitimidade passiva do banco ______, a mesma não merece guarida, haja vista ser esta a 

cedente do débito discutido nos autos, devendo, pois, responder por eventual ilegalidade. Afasto esta 

proemial. 

No que diz respeito a em existência de relação jurídica entre a autora e a segunda acionada, os 

argumentos declinados adentram no mérito da questão e será oportunamente apreciado. Rejeito a 

preliminar em tela. 

Passo ao exame do mérito. 

O cerne da controvérsia cinge em saber se houve ato ilícito perpetrado pela acionada e se os efeitos 

daí decorrentes são aptos a ensejar a medida reparatória pretendida. 

Aponta-se que o caso sob apreço não é hipótese de aplicação da inversão do ônus da prova prevista 

no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois não há hipossuficiência técnica da parte 

demandante. 

Cumpre pontuar, desde já, que a causa de pedir nos presentes autos está associada a cobrança de 

dívida prescrita, cabendo, pois, a este Juízo auferir eventual ilegalidade na postura adotada. 

Com efeito, de fato, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular prescreve em 05 anos, conforme preconiza o art. 206, § 5º do CC/02. Tal entendimento se 

restringe a adoção de medidas judiciais para compelir o devedor a adimplir com sua obrigação, mas 

não atinge o direito subjetivo em si, de modo que não há que se falar em inexistência do débito ou 

cancelamento de cobrança efetivada pelas vias extrajudiciais. 

Neste sentido: 

  

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. 

INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O 

DIREITO SUBJETIVO EM SI... 4. A prescrição pode ser definida como a perda, 

pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, 

portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo 

devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ. REsp 



1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 13/11/2017). 

  

É de bom alvitre salientar que as telas trazidas pela autora (evento n. 01 do PROJUDI), referente ao 

débito em seu nome, aponta tão somente a existência de parcelas em aberto junto à demandada, com 

possibilidade de negociação e redução do montante que, supostamente, seria devido. 

Impende registrar, para que não restem dúvidas, que as telas trazidas pela autora demonstram de 

forma clara a consulta ao serviço "Serasa Limpa Nome", o qual aponta dívidas em atraso e 

negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o 

fornecimento de dados pessoais e senha, como ocorre na hipótese em testilha em que a autora 

acessou as referidas informações junto à ¿área do cliente¿ ¿ evento n. 01 do PROJUDI. 

Em que pese a consumidora alegue que referidas informações desabonam o score do envolvido, é 

certo que não há nenhuma prova que agasalhe tal assertiva, de modo que não restou demonstrado 

qualquer prejuízo neste sentido, já que a pontuação do SCORE leva em consideração inúmeras 

variantes não havendo nexo de causalidade demonstrado especificamente na situação em tela. 

Isto porque, não se sabe a razão para a adoção do SCORE apontado no print indicado na iniciadora, 

como existência de outras dívidas, negativações, eventual cadastro de emitentes de cheques em 

fundos (CCF) etc. 

Outrossim, o caso em cotejo, não se vislumbra cobrança em si, mas oferta para quitação da 

pendência financeira, a qual somente é dirigida para pessoas cadastradas, como já delineado 

anteriormente. 

É lícito ao credor de uma obrigação natural, posto que a pretensão foi fulminada pela prescrição, tentar 

obter o pagamento da dívida, desde que o faça de maneira adequada, sem exageros e sem expor o 

consumidor ao ridículo, como ocorreu no caso. 

Apesar de não se discutir a legalidade em si do débito, já que este não foi o objeto da lide, é importante 

que se diga que as demandadas sustentam que o débito em testilha foi proveniente de inadimplemento 

da autora junto a primeira ré (banco ______), o qual cedeu o referido crédito, por meio do instituto da 

cessão de crédito, razão pela qual passou a ser a legítima credora. 

É de bom grado registrar que, havendo sub-rogação do direito cedido, é legitima a conduta adotada 

pela empresa. 

Quanto a notificação do devedor, deve-se ponderar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou 

o entendimento no sentido de que: "a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão 

de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito" (STJ. AgRg nos EREsp 1482670/SP, Rel. 



Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 24/09/2015). 

É de se notar que a parte ré acosta contrato assinado, faturas com pagamentos parciais efetuados e 

Termo de Cessão lavrado em Cartório Extrajudicial ¿ o qual por ser documento público goza da 

presunção de legalidade. Os aludidos documentos não foram impugnados especificamente pela parte 

autora em sua manifestação constante no evento n. 19 do PROJUDI, sendo, pois, incontroversos. 

No que tange a pretensão reparatória, esta não merece agasalho, mormente porque não há 

publicização dos dados constantes no sistema mencionado, apenas consulta pelo interessado. Assim, 

não há que se falar em violação a imagem ou nome da requerente, como ocorre nas hipóteses de 

negativações em que o dano é presumido, justamente em vista da ampla divulgação conferida aos 

dados do sistema de proteção ao crédito. 

Destarte, não se pode olvidar que não é toda situação desagradável e incômoda, aborrecimento ou 

desgaste emocional, que faz surgir, no mundo jurídico, o direito à percepção de ressarcimento por 

danos imateriais. 

Não se deve confundir, pois, o serviço de negociação de dívidas com o de restrição ao crédito. 

Não havendo inscrição indevida, não há como ser acolhida a pretensão reparatória. 

Válido transcrever posições jurisprudenciais que se alinham a conclusão em tela: 

  

  JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL 

CIVIL. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. I. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico 

autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de 

proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal).  II. 

Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o 

nome do autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com 

efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado de comprovante de negativação, 

aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma 

dívida em atraso junto as empresas NET, CLARO, EMBRATEL (ID 16095697). III. 

Cabe aqui salientar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço 

"Serasa Limpa Nome", mantido pela SERASA, o qual aponta dívidas em atraso e 

negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, 

mediante o fornecimento de dados pessoais e senha. IV. Assim, o pedido de reparação 

por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negativação alegada. 

V. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por danos morais. Mantém-

se a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. 



Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.   

(TJDFT. Acórdão 1262555, 07033326520198070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE 

FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 

17/7/2020. Pág.:  Sem Página Cadastrada). 

  

CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGADA "NEGATIVAÇÃO" APÓS O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE 

DÉBITO ADIMPLIDO ("SERASA LIMPA NOME"). DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO... IV. A alegação do 

consumidor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes após o 

pagamento do acordo não se sustenta. Isso porque o documento de ID 9910988 Pág. 

1 se refere à oferta de acordo oferecida pela requerida ao consumidor. Embora 

evidencie cobrança indevida de débito já adimplido, não configura a inscrição em 

cadastro negativador, porquanto se trata de site ("Serasa limpa nome") ao qual apenas 

o consumidor tem acesso e por meio do qual pode quitar eventuais dívidas 

inadimplidas. Ademais, a requerida acostou cópias das telas sistêmicas de consultas 

dos cadastros negativadores dos meses de janeiro a abril de 2019, nas quais não 

consta o nome do recorrido (ID  9910999 - Pág. 4).  V. No que concerne ao dano moral, 

a cobrança indevida, isoladamente considerada, como na espécie, não se mostra 

suficiente a respaldar a reparação, por ter sido comprovada apenas a oferta, em site 

("Serasa Limpa Nome"), de novo acordo por débito já quitado, razão pela qual não 

extrapola a esfera do mero aborrecimento. VI. Nesse toar, merece reforma a sentença, 

para decote da reparação por dano moral fixada. VII. Recurso conhecido e 

parcialmente provido, apenas para decotar a reparação por dano moral. No mais, 

sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários 

advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 

55).     (TJDFT. Acórdão 1189529, 07025385920198070006, Relator: EDUARDO 

HENRIQUE ROSAS,  Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, 

publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.:  Sem Página Cadastrada). 

Como sabido, em sede de Juizados Especiais incumbe à parte autora a prova de fato constitutivo de 

seu direito, conforme preceitua o art. 373. I do CPC. No caso, à luz dos elementos constantes no 

presente caderno processual, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia. 

Por tais razões e à míngua de prova objetiva e concreta em arrimo à tese autoral, pela não 

comprovação dos fatos que embasam a pretensão, improcede por completo o pedido formulado pela 

parte autora, de maneira que não há falar-se em dever de indenizar, sendo a improcedência solução 

que se impõe. 



No que concerne ao pedido de do exposto, considerando as razões supramencionadas, e por tudo que 

dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. 

Não havendo recursos, arquivem-se os autos, observando o prazo legal. 

Sem custas e honorários, ante o que preceitua a Lei 9.099/95. P.R.I. 

FABIANA CERQUEIRA ATAIDE 

Juíza de Direito 

Documento Assinado Eletronicamente 

Assinado eletronicamente por: FABIANA CERQUEIRA ATAIDE 
Código de validação do documento: 7ade2d60 a ser validado no sítio do PROJUDI - TJBA. 


