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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : José de Alencar Guimarães
ADVOGADO : em causa própria
APELADA : Serasa S.A
ADVOGADO : André Ferraz de Moura
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
JUIZ (A) : Bartolomeu Lima Correia Filho

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE CANCELAMENTO
DE INSCRIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.  PROVA SUFICIENTE DA
NOTIFICAÇÃO.  DANOS  MORAIS  NÃO
CARACTERIZADOS.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– Anexado  aos  autos  a  cópia  do  comunicado
prévio  acerca  da  inscrição  enviada pela  Ré,  há
observância do que dispõe o art. 43, § 2º, do Código
de  Defesa  do  Consumidor,  implicando  na
impossibilidade  de condenação  da  SERASA  ao
pagamento de indenização por danos morais

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o recurso, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.101.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  José  de  Alencar

Guimarães, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª

Vara Cível da Comarca de Campina Grande que julgou improcedente o pedido

formulado na Ação de Cancelamento Registral  com Indenização por  Danos

Morais proposta em face da Serasa S/A.
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Nas razões da Apelação, o Promovente reiterou os termos na

inicial  quanto a ocorrência do dano moral pela indevida negativação do seu

nome em órgão de restrição ao crédito. 

Contrarrazões apresentadas às fls.71/78.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito.

(fls.89/91).

É o relatório. 

VOTO

Cuida-se  de  ação  em que  o  Autor  objetiva  Indenização  por

Danos Morais  tendo em vista  o cadastramento de seu nome sem a prévia

notificação.

O nome do Autor foi inscrito no rol de inadimplentes da Ré por

uma pendência financeira com a Caixa Econômica Federal,  no valor de R$

822,12  (oitocentos  e  vinte  e  dois  reais  e  doze  centavos),  com vencimento

datado de 02.10.2009.

É  entendimento  pacificado  que  o  arquivista  deve  notificar  o

devedor antes de efetivar o cadastramento de seu nome em bancos de dados

e de publicizar as informações negativas, a teor do disposto no artigo 43, § 2º,

do  CDC,  a  fim  de  possibilitar  a  cientificação  dos  dados  disponibilizados

equivocadamente, sob pena de incorrer na prática de conduta ilícita,  dando

ensejo a indenização.

Assim, agiu em acerto o Demandado.

Isto  porque,  conforme  documentos  juntados  às  fls.  36/38,

constata-se que a Demandada, efetivamente, comprovou o envio de notificação

prévia ao endereço informado pelo credor quanto ao registro impugnado. 
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Assim, a observância do que dispõe o § 2º do art. 43 do Código

de  Defesa  do  Consumidor  implica  impossibilidade  de condenação  da  Ré

SERASA ao pagamento de indenização por danos morais, visto que atuou de

forma regular no caso concreto, conforme documentos anexados.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO. CDL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º,
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS.  Cabe  ao  arquivista,  unicamente,
notificar  a  parte  devedora  acerca  do  apontamento,
pelo credor,  conforme determina o art.  43,  § 2º,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Não  há
necessidade  de  ser  comprovado  o  recebimento  da
notificação,  nos  moldes  da  Súmula  404  do  STJ,
reafirmada  no  julgamento  da  Reclamação  4598/SC.
Ausência de responsabilidade do órgão registral na
hipótese  dos  autos,  porquanto  cumpriu  com  seu
dever de notificação prévia, conforme documentação
acostada pela demandada às fls. 34/36. Ainda que a
notificação tenha sido ordenada a endereço diverso
do autor - este informado pelo credor - exime-se da
obrigação  o  órgão  arquivista  com  a  emissão,
porquanto inexiste o dever de conferência em relação
à  cientificação,  o  que,  aliás,  tornaria  infactível  a
providência. Danos morais não configurados, porquanto
ao órgão registral não é imputável a legalidade ou não do
cadastro.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.  RECURSO
IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004895652, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta
Borges Ortiz, Julgado em 16/09/2014) grifei

Salienta-se,  ainda,  que  é  necessário  apenas  o  envio  da

comunicação,  sendo  desnecessária  a  comprovação  de  que  o  consumidor

tenha,  efetivamente,  recebido  a  correspondência,  consoante  entendimento

preconizado na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça: 

“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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Registra-se, por fim, que ao arquivista cumpre, tão somente, a

emissão da notificação prévia acerca do cadastramento, não tendo ele o dever

de verificar a correção do mesmo.

Por esses motivos, quanto ao registro acima mencionado, não

restam  dúvidas  de  que  o  preceito  contido  no  art.  43,  §  2º,  do  CDC  fora

cumprido, o que afasta a ocorrência de dano, bem como o dever de indenizar e

de cancelar o registro.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA  NEGANDO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Para o propósito de notificação prévia à inscrição
do  nome  do  consumidor  em  cadastro  de
inadimplentes, basta ao órgão cadastrante o envio da
correspondência ao endereço fornecido pelo credor,
sendo desnecessário aviso de recebimento. No caso,
não é possível extrair, do acórdão recorrido, a correção
do  destino  da  comunicação,  fazendo-se  impossível
afirmar  o  contrário  sem  reexame  de  fatos  e  provas.
Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido com aplicação de multa.
(AgRg  no  REsp  1416838/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado em 20/02/2014,  DJe
06/03/2014) grifei

Por tais razões,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

4



Apelação Cível nº 0016718-65.2011.815.0011

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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