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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001765-88.2006.815.0000
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Telemar Norte Leste S/A
ADVOGADOS: Caio Cesar Vieira Rocha e Wilson Sales Belchior
EMBARGADA: Maria da Conceição Estrela dos Santos
ADVOGADO: Érico de Lima Nóbrega

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA
NA  AUSÊNCIA  DE  COMUNICAÇÃO  PRÉVIA  AO  CONSUMIDOR  DA
INSCRIÇÃO  DO  SEU  NOME  EM  CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  OBRIGAÇÃO  EXCLUSIVA  DO  ÓRGÃO  MANTENEDOR.
DEMANDA AJUIZADA CONTRA O CREDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA.  ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS,  COM
ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITOS  INFRINGENTES, PARA,
DESCONSTITUINDO  O  ACÓRDÃO  EMBARGADO,  EXTINGUIR  O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 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. (EDcl no AREsp 379.471⁄CE,
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Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19⁄09⁄2013, DJe 24⁄09⁄2013).

2. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os embargos
de declaração, com efeitos modificativos.

TELEMAR NORTE LESTE S/A opôs embargos de declaração, por meio
dos quais suscita vícios no acórdão prolatado por este Órgão Colegiado, cuja
ementa está assim redigida:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  FATURAS INADIMPLIDAS.  INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.
AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PROVIMENTO.

-  O  responsável  pela  inscrição  do  nome  do  consumidor  no
cadastro restritivo ao crédito deve notificá-lo previamente, sob
pena de ser compelido a reparar o dano causado, que decorre
da simples inscrição (f. 274).

Os  aclaratórios  foram  rejeitados  por  esta  Corte,  porém  o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial da ora recorrente,
anulou  o acórdão,  para  determinar  o retorno  dos  autos  a  este  TJPB,  a
fim de que fosse analisada a questão da ilegitimidade passiva da
concessionária de telefonia.

É o breve relato.
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VOTO: Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator

A  discussão  envolve  danos  morais  decorrentes  da  ausência  de
notificação prévia à inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção
ao crédito.

O acórdão  recorrido  condenou  a  TELEMAR NORTE LESTE S/A  ao
pagamento de indenização de R$ 2.000,00, por não ter notificado previamente
a parte adversa, conforme se depreende do seguinte trecho:

Portanto há responsabilidade objetiva da TELEMAR, ora apelada, uma vez
que  praticou  falha  grave  quando  não  notificou  a  apelante,  gerando,
portanto, o dever de indenizar […] (sic, f. 278).

Extrai-se da decisão embargada que ela está em dissonância com a
jurisprudência  do  STJ,  firmada  no  sentido  de  considerar  o  credor  parte
ilegítima nas  ações  indenizatórias  fundadas  na  ausência  de  comunicação
prévia ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao
crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, uma vez que esse aviso é atribuição
exclusiva do órgão mantenedor. 

O  STJ,  ao  julgar  o  REsp  1.061.134⁄RS,  na  Segunda  Seção,  de
relatoria  da  Ministra  Nancy  Andrighi,  sob  o  regime  do  art.  543-C  do  CPC,
afirmou o seguinte:

"Direito  processual  civil  e  bancário.  Recurso  especial.  Ação  de
compensação  por  danos  morais.  Inscrição  em cadastro  de  proteção  ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor
do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição  desabonadora  regularmente  realizada,  tal  como  ocorre  na
hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos  morais  e  materiais  decorrentes  da  inscrição,  sem prévia
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notificação,  do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive  quando  os  dados  utilizados  para  a  negativação  são
oriundos  do  CCF  do  Banco  Central  ou  de  outros  cadastros
mantidos por entidades diversas.

-  Orientação  2:  A  ausência  de  prévia  comunicação  ao  consumidor  da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais,
salvo  quando  preexista  inscrição  desabonadora  regularmente  realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.

II- Julgamento do recurso representativo.

- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em
cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida
pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no
acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.
Súmula n.º 83⁄STJ.

Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,  provido  para
determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada
sem prévia notificação.

Ônus sucumbenciais redistribuídos."

 Mais especificamente, acerca da ilegitimidade da entidade credora
para figurar no pólo passivo das ações, nas quais se pugna por indenização por
danos  morais,  decorrentes  da  inscrição  indevida  do  nome do  devedor  sem
prévia notificação, o mesmo STJ, em diversas oportunidades, já se manifestou
no  sentido  de  que  tal  responsabilidade  incumbe  ao  órgão  mantenedor  do
cadastro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  NA  VIA  ELEITA.  EMBARGOS  RECEBIDOS
COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  FALTA  DE  PRÉ-QUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR
DO CADASTRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
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[...]

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 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.

5.  No  caso  dos  autos,  a(s)  entidade(s)  responsável(is)  pelo(s)
registros de cadastro de inadimplente não figura no polo passivo
da  demanda,  circunstância  que  leva  à  conclusão  de  que  o  ora
agravante,  BANCO  CITICARD  S⁄A,  não  poderia  responder  pela
alegada ausência de notificação.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se
nega provimento. (EDcl no AREsp 379.471⁄CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2013, DJe 24⁄09⁄2013). 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.  INSCRIÇÃO  EM
ÓRGÃO  DE  RESTRIÇÃO  DE  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO.  AÇÃO  CONTRA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 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.

2. No caso concreto,  a ação de reparação por dano moral  foi  ajuizada
contra a instituição bancária, razão pela qual o Tribunal local decidiu em
consonância com a jurisprudência do STJ. Incide, portanto, por analogia, a
Súmula n. 83⁄STJ.

3.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  256.622⁄RS,  Rel.
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
07⁄02⁄2013, DJe 25⁄02⁄2013). 

INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  COMUNICAÇÃO  DA
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  DEVEDOR  EM  CADASTRO  NEGATIVO  DE
CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. ART. 43, § 2º,
DO CDC.

- 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
meramente informa a existência da dívida. Precedente da Quarta
Turma.
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- Recurso especial  conhecido e provido. (REsp 442483⁄RS, Rel.  Ministro
BARROS  MONTEIRO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  05⁄09⁄2002,  DJ
12⁄05⁄2003, p. 306).

À  luz  do  exposto, acolho  os  embargos  de  declaração,
atribuindo-lhes  efeitos  infringentes,  para,  reconhecendo  a  ilegitimidade
passiva  da  parte  embargante,  extinguir  o  processo,  sem resolução  de
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, invertendo,
em  consequência  disso,  os  ônus  sucumbenciais  lançados  no  acórdão
embargado,  cuja  execução  deverá  observar  o  disposto  no  art.  12  da  Lei
1.060/50.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz de Direito  Convocado,  em substituição à Excelentíssima
Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e
com  o  Excelentíssimo Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO.

Presente à  Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 10 de fevereiro
de 2015.

                  Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
    Relator


