
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

Informativo jurídico sobre direitos e tese jurídica favorável
para consumidores que tiveram seus "nomes" negativados

indevidamente pelos órgãos de proteção ao crédito.

A justa reparação
face as ilegalidades
nas relações de
consumo

Filipe Nascimento e Élcio
Berto Araújo
advogados.

Diariamente temos contas a pagar e
celebramos diversos contratos, muitas vezes,
bastando somente um clique ou um toque
para sua concretização. Quando algum
pagamento decorrente das obrigações
assumidas destes contratos não é cumprido,
uma das consequências é a negativação de do
nome junto a Órgãos de Proteção ao Crédito,
como o SCPC e o Serasa.
Contudo, muitas vezes a dívida não é devida,
podendo ensejar a responsabilidade do credor
que injustamente enviou os dados do
consumidor a tais órgãos pelo pagamento de
indenização por DANOS MORAIS.



O prejuízo de ter o "nome
sujo"

Entendendo o problema

Ter o nome “sujo”gera diversas consequências
e todas são graves: restrição a liberação de
créditos e financiamentos, impossibilidade de
obtenção de empréstimos, atraso ou mesmo
rompimento, desfazimento de negócios em
andamento e  score baixo, além de ter
atribuída a sua personalidade perante
terceiros de mau pagador, de devedor
contumaz.

A negativação indevida pode
ocorrer em sua maioria em duas
situações, sendo a primeira,
quando o débito é inexistente, ou
seja, não houve a contratação do
serviço ou sua realização,
portanto, nada devendo ao suposto
credor. E a segunda, quando há
existência do débito, contudo, já
foi quitado, pondo fim o
consumidor a sua obrigação de
pagar.
Nestes casos quem causou a
inserção indevida será condenado
a indenizar a pessoa negativada
em danos morais.
Em muitas situações é possível
identificar que a negativação
indevida ocorre mediante fraude,
ou seja, terceiros mal-
intencionados utilizam de dados
pessoais clonados de outros
consumidores, prejudicando-os,
nestas situações recomenda-se
proceder a realização de um
Boletim de Ocorrência por se
tratar de golpe.

O Superior Tribunal de Justiça já
consolidou o entendimento de que de
que a própria inclusão ou
manutenção indevida configura o
dano moral 'in re ipsa', ou seja, dano
ligado a própria existência do fato
ilícito, cujos
resultados/consequências são
PRESUMIDOS"



Reparação moral

Busca pelos direitos

O poder judiciário há anos tem o seu
posicionamento quanto ao tema - negativação
indevida -  já consolidado, se comprovada a
ocorrência da prática abusiva o dano moral é
devido e presumido, ou seja, não há
necessidade de grandes confrontos de provas,
tendo em vista, que o prejuízo por ter o "nome
sujo" é evidente.

Ingresso da ação

Efetivação do direito de não ser lesado
pelo Estado

O único caminho possível para que a
abusividade praticada tenha o seu fim é com o
ingresso de uma ação judicial em face do
Estado, devidamente fundamentada e
instruída para que se atinja o seu único
objetivo que é a JUSTIÇA.
Este é o papel do advogado na sociedade,
sempre estarei a disposição para sanar
dúvidas e lutar pelos direios.
Para maiores esclarecimentos entre em
contato conosco.

As indenizações por dano moral de
pessoas físicas ficam entre
R$2.000,00 até R$15.000,00
dependendo do grau de prejuízo e
constrangimento que o
consumidor/cidadão sofreu durante
a manutenção da negativação
indevida.
Em muitos casos é possível solicitar
como pedido de urgência a retirada
da restrição antes do fim da ação
judicial, quando, nítida a
ilegalidade praticada.
O consumidor sempre deve entrar
em contato com o credor, anotando
as informações tratadas, como e-
mails, mensagens, fotos e
protocolos de atendimento e como
já mencionado em alguns caso
fazer um BO.



CASOS REAIS DE 
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