
66
Poder JudiciárioPoder Judiciário

Tribunal de Justiça da ParaíbaTribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais GuedesGabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053658-67.2011.815.2003
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Apelante : Pedro Bandeira César
Advogado : Alex Neyves Mariani Alves
Apelada :  Boa Vista Serviços SCPC
Advogado : Marcel Daidman Papadopol

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO 
EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.   NOTIFICAÇÃO 
PRÉVIA  ANTERIOR  À  RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO  CONSUMIDOR.  EXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DA 
EFETIVA  COMUNICAÇÃO  PELA  EMPRESA 
MANTENEDORA.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DESTA CORTE. SEGUIMENTO NEGADO. 

− Os  órgãos  mantenedores  de  cadastros  restritivos  ao 
crédito são obrigados a notificar previamente o consumidor 
acerca da inclusão de seu nome no banco de dados, conforme 
determina o art. 43, § 2º, do CDC
 
− À empresa de restrição creditícia é dispensada a efetiva 
comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de 
recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de 
manutenção  do  cadastro  com  o  simples  envio  da 
correspondência ao endereço fornecido pelo credor.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Pedro Bandeira 
César contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira da 
Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 
Danos Morais, ajuizada em face da Boa Vista Serviços (SCPC).

A magistrada singular, às fls. 74/78, julgou improcedente o 
pedido inicial ao argumento de que o conjunto probatório encartado aos autos 
demontra  a  existência  da  dívida  do  autor  e  comprova  a  comunicação  prévia 
relativa a inscrição reclamada.

Em suas razões recursais,  às fls.  81/84,  o apelante sustenta 
que a correspondência de notificação enviada pela Boa Vista Serviços fora para 
endereço incorreto, o que o impediu de exercer o seu direito de defesa.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e 
condenar a apelada ao pagamento de uma indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 88/96.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  103/105,  opina  pelo 
desprovimento do recurso.

É o que importa relatar.

Decido.

O  ponto  controvertido  da  presente  demanda  consiste  no 
cancelamento do registro negativo do apelante nos órgãos de proteção creditícia 
em razão da ausência da devida notificação prévia exigida pelo  § 2º do art. 43 do 
CDC.

Insta ressaltar que em caso de inadimplência por parte do 
consumidor, tem-se como devida a sua inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito. 
Contudo,  a inscrição nesse registro de dados,  deverá atender alguns requisitos 
para que se verifique a validade do ato, dentre eles prévia notificação.  Vejamos o 
que diz o Código do Consumidor.

Art. 43 - O consumidor, sem prejuízo do disposto no Art. 86, terá acesso 
às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais 
e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 
fontes.
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 (…)

§  2º  -  A abertura  de  cadastro,  ficha,  registro  e  dados  pessoais  e  de 
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não 
solicitada por ele. (grifei)

Esse  tema  foi  sumulado  pelo  Tribunal  da  Cidadania.  In  
verbis:

Súmula 359:  “Cabe ao  órgão mantenedor  do Cadastro  de  proteção ao 
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Nesses termos, inconteste que cabe à demandada o ônus de 
comprovar o envio da prévia comunicação da inscrição no órgão de proteção ao 
crédito. 

Como é cediço, a lei não estabelece forma específica para a 
realização  da  notificação,  sendo  exigido,  tão  somente,  a  prova  do  envio  da 
correspondência que dá ciência do registro no rol dos maus pagadores pelo órgão 
responsável.

No caso em comento, verifico que a Boa Vista Serviços SCPC 
acostou  diversos  documentos  comprobatórios  do  envio  da  notificação  prévia 
relativa à inscrição oriunda do Banco Itaucard S/A (fls. 39/44), se desincumbindo 
do ônus determinado pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. E, 
em que pese a parte requerente sustentar que a correspondência fora enviado para 
o endereço incorreto, deixou de fornecer provas de que o local do seu domicílio 
estava  equivocado, o que poderia ter sido feito através de qualquer comprovante 
de residência. 

Como  visto,  não  há  nada  na  lei  que  obrigue  o  órgão  de 
proteção ao crédito a notificar por meio de aviso de recebimento, nem verificar se 
o notificado ainda reside no endereço, cabendo-lhe apenas comprovar que enviou 
a notificação.

Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à 
desnecessidade  da  reparação  pecuniária  correspondente  ao  suposto 
constrangimento suportado pelo apelante.

As recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta 
egrégia Corte, seguem o mesmo posicionamento.

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  CADASTRO  DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  INSCRIÇÃO.  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA. 
ENVIO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO NÃO 
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PROVIDO.  1. Nos  termos  da jurisprudência  consolidada  nesta  corte, 
cumpre  à  empresa  mantenedora  do  cadastro  de  inadimplentes  tão 
somente comprovar que enviou a notificação prévia de que trata o art. 
43, § 2º, do CDC, para o consumidor, no endereço fornecido pelo credor, 
sendo  desnecessária  a  comprovação  da  ciência  do  destinatário. 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.480.297; 
Proc.  2014/0231416-1;  MG;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  DJE 
19/12/2014) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  INSCRIÇÃO. 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 
7/STJ. 1. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, como 
condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em 
cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do 
destinatário  por  meio  de aviso  de recebimento (ar),  considerando-se 
cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio 
da  correspondência  ao  endereço  fornecido  pelo  credor. 2.  Aferir  se 
houve vícios  na documentação juntada para a comprovação da prévia 
comunicação  atrai  o  óbice  da Súmula  n.  7/STJ,  ante  a  necessidade  de 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede 
de Recurso Especial. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 
97.465; Proc. 2011/0229828-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de 
Noronha; DJE 18/02/2014) Grifo nosso. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DECISÃO DE 
PRIMEIRO  GRAU  PELA  REJEIÇÃO  DO  PEDIDO  AUTORAL. 
IRRESIGNAÇÃO  APELATÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DA 
NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA  ANTERIOR  A  INCLUSÃO  NO  SPC  EM 
CONFORMIDADE COM O ART. 43, § 2º DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR.  EXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DA  EFETIVA 
COMUNICAÇÃO  PRÉVIA  PELO  SERASA.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DESTA  CORTE.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO. -  Não há nada na lei a obrigar o órgão de proteção ao 
crédito a notificar por meio de aviso de recebimento, nem verificar se o 
notificado  ainda  reside  no  endereço,  cabendo-lhe  apenas  comprovar 
que enviou a  notificação,  o  que foi  feito,  in  casu.  -  ¿Nos termos da 
jurisprudência consolidada nesta corte, cumpre à empresa mantenedora 
do  cadastro  de  inadimplentes  tão  somente  comprovar  que  enviou a 
notificação  prévia  de  que  trata  o  art.  43,  §  2º,  do  CDC,  para  o 
consumidor, no endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessária a 
comprovação da ciência do destinatário. 2. Agravo regimental a que se 
nega  provimento.¿  (STJ;  AgRg-REsp  1.480.297;  Proc.  2014/0231416-1; 
MG; Quarta Turma; Rel.  Min.  Raul Araújo; DJE 19/12/2014).  -  Para o 
cumprimento,  pelos  órgãos  mantenedores  de cadastros  restritivos  ao 
crédito, da obrigação de notificação prévia ao consumidor(...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00048043320138150011, 
-Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 14-01-2015) 
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Consoante as disposições do art. 557,  caput,  do Código de 
Processo  Civil,  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior.

Com  essas  considerações,  baseada  no  art.  557,  caput,  do 
Estatuto Processual Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, 
mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos.

Publique-se e Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 09 de Fevereiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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