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ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO  CÍVEL  POR  DANOS  MORAIS  C/C 
CANCELAMENTO  DE  RESTRIÇÕES  CADASTRAIS  E 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO JUNTO 
À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (ACSP). 
DISCUSSÃO  EM  TORNO  DA  EXISTÊNCIA  DA 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ DO §2º DO ART. 43 
DO  CDC.   SENTENÇA  DE  PROCEDENCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE 
REQUISITOS  ESSENCIAIS  À  CONFIGURAÇÃO  DO 
DEVER  DE  INDENIZAR.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE 
DIREITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 
POSSIBILIDADE. SÚMULA 404 DO STJ. DISPENSA DO 
AVISO  DE  RECEBIMENTO  (AR).  EXISTÊNCIA  DE 
DOCUMENTO  QUE  COMPROVA  O  ENVIO  VIA 
POSTAGEM. RELEVÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. 
DOU PROVIMENTO DO APELO.

-  “Súmula  404  do  STJ:  É  dispensável  o  Aviso  de 
Recebimento  (AR)  na  carta  de  comunicação  ao 
consumidor  sobre  a  negativação  de  seu  nome  em 
bancos de dados e cadastros”.

-  Restou  demonstrado  a  postagem  de  notificação 
prévia nos termos da Súmula 404 do STJ. Provada a 
postagem, mesmo de forma simples,  da notificação 
pela  Associação  Comercial  de  São  Paulo  é 
induvidoso  que  o  pedido  contra  a  ré/recorrente  é 
improcedente, dada a ausência de responsabilidade 
pelo evento.
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-  Reconhecer  o  dano  moral  no  caso  em comento, 
quando  o  postulante  vem  a  juízo  questionando  a 
ausência de uma formalidade legal no procedimento 
de negativação, qual seja, a notificação prévia, sem 
questionar  a  existência  da  dívida  inscrita,  seria 
estimular  a  inadimplência  e  banalizar  o  instituto  do 
dano moral, que, vale ressaltar, não fora criado para 
tais propósitos.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima,

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a 
preliminar e,  no mérito,  por  igual  votação,  dar provimento ao recurso,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 175.

RELATÓRIO

          Cuida-se de ação de Reparação Cível por Danos Morais c/c 
Cancelamento de Restrições Cadastrais e Pedido de Tutela Antecipada (fls. 
02/08)  ajuizada  por  Erick  Cavalcante  Chaves em  face  da  ACSP  – 
Associação  Comercial  de  São  Paulo,  em  que  alega  o  autor  que  ficou 
surpreso ao tentar realizar abertura de crédito no comércio local, quando foi 
informado  que  seu  nome  estava  negativado  junto  a  ACSP-Associação 
Comercial  de  São  Paulo;  que  nunca  recebeu  da  promovida  qualquer 
notificação sobre as restrições referentes a VIVO S/A, PANAMERICANO e da 
CREDI 21 PARTICIPAÇÕES LTDA; que, por não ter recebido comunicação 
prévia (Art. 43, § 2º, do CDC) ao lançamento no cadastro da promovida, tem 
seu  direito  líquido  e  certo  de  receber  uma indenização justa  pelos  danos 
morais  injustamente  sofridos.  Ao  final,  requer  o  deferimento  da  tutela 
pretendida no sentido de determinar que a promovida retire ou fique impedida 
de  negativar  seu  nome em cadastros  de inadimplentes  e,  no mérito,  pela 
procedência da ação no sentido de condenar a promovida ao pagamento de 
indenização pelos danos morais sofridos.  

            Juntou documentos às fls. 09/14.

  Deferimento da tutela às fls. 17/18.

           Contestação apresentada às fls. 21/41, suscitando preliminar de 
ilegitimidade  passiva  ad  causam,  alegando  que  a  responsabilidade  pelo 
registro  do  nome  do  demandante  em  seu  banco  de  dados,  há  que  ser 
imputada  aos  associados  VIVO  S/A,  PANAMERICANO  e  CREDI  21 
PARTICIPANTES LTDA e, ainda, preliminar quanto a antecipação da tutela 
pleiteada na inicial,  alegando a promovida que a inclusão ou exclusão de 
informações de seu banco de dados é feita pelas empresas associadas por 
meio eletrônico, cabendo a demandada apenas a recepção e manutenção das 
informações e disponibilização às demais empresas associadas, cabendo a 
estas a discussão quanto a existência ou não dos débitos que originaram os 
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registros e, no mérito, em apertada síntese, que agiu em seu exercício regular 
de  direito  ao  negativar  o  nome  do  autor,  estando  ausentes  os  requisitos 
essenciais  à  configuração  do  dever  de  indenizar,  requerendo  a  total 
improcedência do pedido autoral.

 
           Juntou documento às fls. 42/65.

 Sobreveio réplica às fls. 73/77.

           Audiência preliminar realizada sem êxito. (fl.91)

 Depoimento pessoal do autor (fl. 93)

           Razões finais do autor às fls. 107/112.

           Razões finais da promovida às fls. 113/118.

           Na sentença, o juiz decidiu nos seguintes termos: 

“Pelo exposto e o mais que dos autos constm, JULGO procedente  
a  ação  de  indenização  de  fls.  02/08,  para  condenar  a  
ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL  DE  SÃO  PAULO  a  indenizar  os  
danos morais sofridos por ERICK CAVALCANTE CHAVES, que  
arbitro na quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigidos  
nos termos da Súmula 43/STJ e acrescido de juros moratórios de  
1% (um por cento) ao mês. Condeno ainda a promovida a pagar  
honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)  
sobre  o  valor  da  condenação,  além  de  custas  e  despesas  
processuais.  Confirmo  e  torno  definitiva  a  tutela  antecipada  
deferida às fls.21/22.”

          Irresignada com o teor do édito judicial, a promovida interpôs 
recurso  de  apelação,  suscitando  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad 
causam e, no mérito, pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de 
que  cumpriu  com  a  sua  obrigação  legal,  que  seria  comunicar  prévia  e 
formalmente ao consumidor antes de inscrever o seu nome no cadastro de 
restrição ao crédito. Ainda afirmou não estarem presentes os requisitos para a 
sua condenação em danos morais, bem como sustentou ser abusivo o valor 
indenizatório  arbitrado.  Ao final,  pugnou pelo acolhimento da preliminar  de 
ilegitimidade passiva ou, acaso ultrapassada a preliminar, seja reformada a 
sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos do 
autor. (fls.126/144)

       Contrarrazões  às  fls.  152/158,  rechaçando  a  argumentação 
recursal para, ao final, pugnar pelo manutenção da sentença a quo.

              Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça pugnou pela 
rejeição  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  mas,  não  se  manifestou 
quanto  o  mérito,  porquanto  ausente  interesse  que  recomende  sua 
intervenção. (fls. 165/170)

Apelação Cível nº 0020422-91.2008.815.0011  3



              É o relatório.

VOTO

      Trata-se de Apelação Cível interposta por Associação Comercial 
de  São  Paulo  (ACSP)  contra  sentença  que  julgou  procedente  o  pedido 
exordial, conforme acima já citado.

         Inicialmente suscitou a apelante preliminar de ilegitimidade passiva 
afirmando que a responsabilidade pelo registro do nome do demandante em 
seu  banco  de  dados,  há  que  ser  imputada  aos  associados  VIVO  S/A, 
PANAMERICANO  e  CREDI  21  PARTICIPANTES  LTDA,  razão  porque  se 
considera parte ilegítima ao processo. 

           Sem razão a apelante.

           Pois bem. A jurisprudência do Colendo STJ afirma que apenas o 
órgão mantenedor do cadastro de restrição de crédito tem legitimidade para 
responder pelo dano moral decorrente da ausência de prévia comunicação ao 
consumidor. Isto quer dizer que, conforme entendimento jurisprudencial sobre 
a matéria, é dever do órgão de proteção ao crédito comunicar previamente ao 
consumidor sobre o pedido que recebeu de determinado ente para inscrever o 
seu nome no referido cadastro.

           Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO SPC. DANO MORAL. AUSENCIA 
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 42, § 3º CDC. LEGITIMIDADE 
PASSIVA.  PRECEDENTES  STJ.  A  legitimidade  passiva  para 
responder por dano moral resultante da ausência da comunicação 
previsto no art. 42, parágrafo 3º, do CDC, pertence ao banco de 
dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, 
proceder  à  negativação  que  lhe  é  solicitada  pelo  credor.  A 
jurisprudência  do  Colendo  STJ  afirma  que  apenas  o  órgão 
mantenedor do cadastro de restrição de crédito tem legitimidade 
para responder pelo dano moral decorrente da ausência de prévia 
comunicação ao consumidor.(TJ-MG – AC:  10145130144150001 
MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014, 
Câmaras  Cíveis/9ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação: 
27/01/2014).   

           Portanto, não restam dúvidas de que a apelante é parte legítima 
para figurar no polo passivo desta ação, de modo que rejeito a preliminar de 
ilegitimidade passiva suscitada pela apelante. 

           No mérito e sem maiores delongas, merece reforma a sentença. 

          O cerne da questão cinge-se à prática de ato ilícito e consequente 
responsabilização da apelante pelo registro do nome do apelado no cadastro 
de restrição ao crédito, sem qualquer aviso prévio. (notificação extrajudicial).
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         O STJ vem se posicionado pela flexibilização do ato da notificação, 
bastando para tanto a comprovação do envio postal, não exigindo, portanto, 
comprovante  de  Aviso  de  Recebimento,  situação  esta  assemelhada  à  dos 
presentes autos.Vejamos:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em 
cadastro  de  proteção  ao  crédito.  Prévia  notificação. 
Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor 
com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio 
ao endereço fornecido pelo credor. 1-Julgamento com efeitos do 
art. 543-C, § 7 0, do CPC. – Para adimplemento, pelos cadastros 
de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2°, do 
CDC,  basta  que  comprovem  a  postagem,  ao  consumidor,  do 
correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no 
respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - 
A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. 
II- Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ 
já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação 
a que se refere o art. 43, §2°, do CDC, seja promovida mediante 
carta  com aviso  de  recebimento.  -  Não se conhece do recurso 
especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento 
atacado pelo recorrente,  não obstante a oposição de embargos 
declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento 
na  violação  do  art.  535  do  CPC.  Súmula  211/STJ.  -  O  STJ  já 
consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a ausência de 
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em 
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2° do CDC, 
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 
preexista  inscrição  desabonadora  regularmente  realizada." 
(Recurso Especiais em Processos Repetitivos nos 1.061.134/RS e 
1.062.336/RS).  -  Não se conhece do recurso especial quando o 
entendimento  firmado  no  acórdão  recorrido  se  ajusta  ao 
posicionamento  do  STJ  quanto  ao  tema.  Súmula  n.°  83/STJ. 
Recurso  especial  improvido.  (REsp  10832911RS,  Rel.  Ministra 
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, 
DJe 20/10/2009)

       Ainda  é  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça1,  a 
comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de 
proteção  ao  crédito  constitui  obrigação  do  órgão  responsável  pela 
manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa a existência 
da dívida.

           O próprio STJ, se aprofundando ainda sobre o tema, editou a 
Súmula 4042 tornando dispensável o AR (Aviso de Recebimento) nas cartas 
enviadas  aos  consumidores  comunicando  sobre  a  inclusão  do  débito, 
concluindo-se, assim, que qualquer outra forma para se comprovar o envio da 
correspondência é de se considerar válida a notificação.

1 Precedentes: RESP. Nº 345.674/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJU de 18.03.2002; RESP. Nº 
442.483/RS, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJU de 12.05.2003

2  STJ Súmula nº 404 - 28/10/2009 – Dje. 24/11/2009
    Aviso de  Recebimento -  Carta de  Comunicação ao  Consumidor -  Negativação em Bancos de Dados e  

Cadastros.
     - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de 

seu nome em bancos de dados e cadastros.
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            Assim, o STJ mediante a Súmula 404 cristalizou o entendimento 
de  que  não  é  necessária  a  postagem  via  AR  para  fins  de  demonstrar 
recebimento  da  mesma.  Aliás,  no  caso  destes  autos,  embora  o  recorrido 
alegue não ter recebido a notificação, tal evento não pode ser atribuído ao 
recorrente, daí a conclusão de que o pedido contra ele é improcedente.

 No  caso  em  tela,  observa-se  que  a  apelante  procedeu  a 
notificação,  conforme documentos acostados às fls.  49/56,  comprovando o 
envio da comunicação dos débitos.

           Atento aos autos, observo  que, com relação ao registro das 
dívidas do apelado, este não questionou sobre a legalidade ou ilegalidade 
destas, apenas insurgiu-se contra a falta de notificação prévia da inserção do 
seu  crédito  no  cadastro  de  maus  pagadores,  o  que ensejou  o  pedido  de 
reparação cível pelos danos morais sofridos. 

         Ademais,  se a  ação de reparação cível  por  danos morais,  
proposta em face da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), tem por 
fundamento a ausência da notificação prévia a que alude o art. 43, § 2°, do 
CPC, não se pode responsabilizá-la pelos danos sofridos pelo autor,  se a 
mesma cumpriu a obrigação legal de encaminhar a notificação ao endereço 
informado  pelo  credor,  pois  é  deste  a  responsabilidade  pela  informação 
correta do endereço do devedor. 

          Ressalte-se que no caso concreto, segundo se constata dos 
autos, os supostos débitos não teriam sido contraídos pelo autor, mas sim por 
terceiro, mediante suposta fraude, o qual obviamente informou ao respectivo 
credor um endereço fictício, de sorte que pretender da ré a comprovação do 
recebimento da notificação pelo autor seria exigir o impossível.

          Portanto, em obediência à súmula 404 do STJ e, ante a não 
apresentação pelo  apelado de maiores elementos comprovadores de suas 
alegações, o que ressoa falta de verossimilhança,  vislumbro que não resta 
configurado qualquer dano moral à honra do apelado, razão porque não há 
que se falar em direito a percepção de indenização.

 
DISPOSITIVO

             Ante o  exposto,  rejeito a preliminar  e,  no mérito,  DOU 
PROVIMENTO  AO  APELO,  para  reformar  a  sentença  a  quo e  julgar 
improcedente a ação para excluir  a condenação por danos morais.  Custas 
processuais  e  honorários  advocatícios  pelo  autor/recorrido,  este  último  na 
base de 15% sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensos na forma 
do art. 12 da Lei nº 1.060/50 (lei da gratuidade judiciária).

 Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
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Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR      
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