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VOTO-EMENTA 
 
 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO CIVIL. 
DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE CLIENTE DO SISTEMA 
FINANCEIRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IPSO 
FACTO”. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
1. Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pela parte-autora, pretendendo 
a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a sentença, julgou 
improcedente demanda na qual se buscava indenização por danos morais, em razão de 
alegada inclusão indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. 
2. O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após 
examinar os documentos apresentados nos autos, valendo-se da fundamentação da 
sentença, concluiu nos seguintes termos: “Assim, as parcelas vencidas em 12/04/2015 e 
12/05/2015 foram liquidadas em 08/07/2015, conforme PLANILHA DE EVOLUÇÃO 
DO FINANCIAMENTO (anexo 20, p. 16). Por sua vez, a parcela vencida em 12/06/2015 
só fora amortizada com o pagamento feito em 12/08/2015. Enfim, como em 08/07/2015 
existiam débitos de parcelas anteriores (no caso de abril e maio/2015), o pagamento 
realizado em 08/07/2015 não liquidou efetivamente a parcela vencida em 12/06/2015, 
não havendo assim que se falar em inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois, 
na data da inscrição 14/07/2015, a prestação em comento estava em aberto. Ademais, o 
extrato do Serviço de Proteção ao Crédito juntado pela parte autora (anexo 3) fora 
impresso em 07/08/2015, logo, antes do pagamento realizado em 12/08/2015. Portanto, a 
inscrição em apreço não foi indevida. No tocante à manutenção do nome da autora no 
cadastro de inadimplentes até novembro de 2015, mesmo depois do pagamento do débito 
(cf. anexo 16), entendo não haver dano moral a ser reparado. Exclui-se do alcance da 
indenização por danos morais o ato ilícito, como no caso dos presentes autos, cuja 
materialidade se demonstra na permanência da inscrição do autor por 3 meses nos órgãos 
de proteção ao crédito, fato previsível e comum no trânsito das relações negociais 
privadas, o que denota a existência de erro, mas não enseja indenização por dano moral. 
Ademais, o recorrente não apresentou provas contundentes de que lhe foi causado grande 
prejuízo, não demonstrando nenhuma conseqüência prejudicial. O que correu foi mero 
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aborrecimento, irritação do dia-a-dia. Não houve agressão à dignidade humana e não há 
demonstração de que tenha atingido o íntimo, a paz interna, o sossego do autor.” 
3. A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender 
que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do STJ: “A inércia do 
credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 
consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 
independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. 
Precedentes.” (REsp. n.º 1.149.998, relatora a Ministra Nancy Andrighi, julgado no dia 
07/08/2012) 
4. A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando “houver 

divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 

Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput). Caberá à TNU o exame de pedido de 
uniformização que envolva “divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões 
ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ” (art. 
14, § 4º). 
5. No caso, o incidente comporta conhecimento. Do cotejo entre o acórdão recorrido 
e o julgado paradigma, observo que está caracterizada a divergência de entendimento 
quanto ao direito material posto em análise nos autos. 
6. A questão jurídica posta nesta demanda é a seguinte: a inscrição indevida de 
cliente bancário em cadastro de inadimplentes gera, ou não, por si só, ou seja, “ipso 
facto”, o direito à indenização por danos morais. O acórdão recorrido entendeu que não, 
enquanto o paradigma concluiu em sentido diametralmente oposto. 
7. Nos termos do art. 186, bem como do art. 927, ambos do Código Civil, a reparação 
de danos, morais ou materiais, via de regra, depende, entre outros, da demonstração do 
caráter ilícito do ato apontado como lesivo. No caso do dano moral, além de ilícito, 
necessário que se demonstre que o ato tem potencial para abalar os elementos integrantes 
da personalidade, materiais ou imateriais, como a honra, a dignidade, o bem-estar físico 
e psicológico (art. 5.º, V e X, da CR/88). Como os fatos da vida são complexos e variados, 
e as pessoas possuem sensibilidade bastante diferentes para lidar com eles, não é 
recomendável, em nome da previsibilidade do direito e da estabilidade das relações 
jurídicas, bem como em nome da busca pela objetividade e pela coerência no tratamento 
judicial do tema (arts. 926 e 927 do CPC/2015), que seja exigida prova, em cada caso 
concreto, acerca do abalo realmente experimentado por aqueles que pleiteiam esse tipo 
de dano. Dessa forma, adota-se a técnica de avaliar se os atos/fatos apresentados como 
causa de pedir possuem, ou não, à luz da experiência compartilhada pelos julgadores, 
passados e presentes, potencial para causar dano moral. Em suma, exige-se a 
demonstração do potencial lesivo, não da lesão mesma. Nos casos de demandas 
repetitivas, os fatos podem ser objetiva e genericamente analisados, concluindo-se se são, 
ou não, geradores de danos morais “ipso facto” ou “in re ipsa”. 
8. Nos casos de inclusão indevida de cliente bancário em cadastro de inadimplentes, 
a jurisprudência do STJ entende que tem potencial de gerar, “ipso facto”, danos morais. 
É que, tratando-se de método de execução indireta agressivo, que tem como consequência 
negativar o nome do suposto inadimplente no mercado, impedindo-o de realizar diversas 
transações, especialmente aquelas que impliquem operação de crédito, é razoável 
concluir-se no sentido do potencial lesivo desses casos.  
9. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ: “O Sistema Central de Risco de 
Crédito é instituição restritiva de crédito  por avaliar a capacidade de pagamento do 
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consumidor. Assim, é  cabível  a  condenação por danos morais in re ipsa da instituição 
financeira  que  promove  a  inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de 
informação.” (AgInt. no AREsp. n.º 851.585, relator o Ministro João Otávio de Noronha, 
julgado no dia 16/06/2016) 
10. Em tais termos, o caso é de se dar parcial provimento ao incidente de 
uniformização da parte-autora, porém para determinar o retorno dos autos à TR de 
origem, a fim de que, afastada a tese constante no acórdão recorrido, seja realizada 
adequação do julgado.  
 

 
ACÓRDÃO 

 
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-
ementa do relator. 
 

Brasília/DF, 22 de junho de 2017. 
 

Bianor Arruda Bezerra Neto 
Juiz Federal Relator 

 


