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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  C/C  CANCELAMENTO  DE
RESTRIÇÕES  CADASTRAIS.  INSCRIÇÃO  NA
SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA.
ENDEREÇO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DA
ENTIDADE  MANTENEDORA  DO  BANCO  DE
DADOS.  ART.  43,  §  2º,  CDC.  OCORRÊNCIA DE
DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

- “A inscrição do nome do devedor no cadastro de
inadimplentes  sem  a  sua  prévia  comunicação  por
escrito  ocasiona-lhe  danos  morais  a  serem
indenizados  pela  entidade  responsável  pela
manutenção do cadastro. Nesse caso, demonstra-se
o dano moral pela simples comprovação da inclusão
indevida.  Precedentes.  Recurso  especial
parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,  provido.”
(STJ - REsp 819.677/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3ª T, DJ 09.10.2006, p. 301)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 104.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL FERNANDES

LOPES contra decisão de fls.  74/76 proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da

Comarca  de  Campina  Grande que,  nos  autos  da  Ação  de  Reparação  por

Danos Morais c/c Cancelamento de Restrições Cadastrais em face da SERASA

S/A, julgou  improcedente  o  pedido  autoral,  sob  o  fundamento  de  que  a
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inscrição no órgão de restrição ao crédito foi realizada após prévia notificação,

que atendeu aos ditames do art. 43, §2º, do CDC.

Em  suas  razões  (fls.  78/85),  alega  que  não  se  questiona  a

presença da notificação, mas, sim, o fato dela ter sido enviada para endereço

em Estado diverso do que o Apelante reside, o que lhe subtrai sua finalidade,

bem como foi enviada por carta simples e não, com AR. Ademais, sustenta que

não  basta  o  envio  da  correspondência,  sendo  necessária  a  prova  de  seu

recebimento pelo consumidor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para

que a Promovida seja condenada em danos morais.

Sem contrarrazões, certidão de fl. 89.

Instado  a  se  pronunciar,  o  Ministério  Público  não  ofertou

parecer de mérito, fls. 95/96.

É o relatório.

VOTO

Conheço  o  Apelo,  porquanto  tempestivo  e  adequado.

Dispensado  o  preparo,  por  ser  o  Recorrente  beneficiário  da  assistência

judiciária (art. 511, § 1º, do Código de Processo Civil).

De início,  ressalto  a legitimidade da Apelada para figurar  no

polo passivo  da  ação,  uma  vez  que  a  notificação  regular  de  abertura  de

cadastro restritivo de crédito em nome de determinada pessoa (devedor) é de

responsabilidade solidária da entidade mantenedora do banco de dados e do

credor que encaminha o nome do devedor para a primeira.

Este é o entendimento que se extrai dos arts. 7 e 43, § 2º, do

Código  de  Defesa  do  Consumidor,  e  que  é  adotado  pela  jurisprudência

dominante nos Tribunais pátrios. Inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, tem

se firmado a tese de que a responsabilidade por tal comunicação é exclusiva

do banco de dados. Senão veja-se:

INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE
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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. -  Recurso especial  conhecido e provido.  (STJ -
REsp  442483/RS,  Rel.  Min.  Barros  Monteiro,  4ª  T,  DJ
12.05.2003, p. 306) – grifei

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANO  MORAL.  INSCRIÇÃO  NO  SPC.  NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.  AUSÊNCIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
BANCO  CREDOR.   ART.  43,  §  2º,  DO  CDC.  [...]  4.
Conforme  entendimento  firmado  nesta  Corte,  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. Reconhecida a ilegitimidade passiva
do banco recorrente.  Aplicação do § 2º,  do art.  43,  do
CDC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido.  (STJ  -  REsp  768.838/RS,  Rel.  Min.  Jorge
Scartezzini, 4ª T, DJ 12.09.2005 p. 346) – grifei 

Assim, firmada a legitimidade passiva  ad causam da  Apelada,

passo à análise da questão meritória, que gira em torno da realização (ou não)

do  comunicado  de  inclusão  do  nome  do  Autor  no  cadastro  negativo  de

devedores.  E,  caso  negativo,  se  esse  fato  enseja  a  responsabilização  da

Recorrida por prejuízo moral sofrido pelo Autor.

Com efeito, é obrigatória a notificação prévia ao devedor sobre

a inclusão de seu nome no cadastro negativo de inadimplentes, a fim de que

lhe seja dada uma última oportunidade de quitação da dívida, antes de ter seu

crédito restringido no mercado. Essa é a exigência do Código de Defesa do

Consumidor, em seu art. 43, § 2º.

De fato,  os documentos acostados aos autos pela  Recorrida

são insuficientes para comprovar o cumprimento da notificação exigida pelo

artigo supracitado. 

Diversamente de tantos outros feitos dessa natureza, a relação

de correspondências enviadas pela Promovida, dá conta de que as notificações
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expedidas em  nome  do Recorrente foram encaminhadas para  endereço

diverso do declarado na inicial,  Rua Izabel Silveira Guimarães, nº 100, apt.º

102, Bairro de Sandra Cavalcante, Campina Grande-PB.  Verifico,  portanto, a

presença do dever de indenizar, pois  o Promovente anexou comprovante de

residência,  fl.  12,  que  atesta,  com  a  veracidade  necessária,  que  o  local

declarado na  exordial seria o real de sua moradia  e não na Av. BRG Faria,

1384, JD Paulistano, São Paulo-SP, conforme fls. 42, 47 e 59.

Apesar da reconhecida credibilidade da Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos,  trata-se de declaração unilateral  que demonstra,  tão-

somente, o envio da correspondência, mas não o seu efetivo recebimento pelo

devedor, o que é indispensável!

Não comprovado o efetivo recebimento da comunicação por

parte do Autor, impõe-se inverter o ônus da prova em favor deste, considerando

como não realizada a regular notificação. 

Destarte,  se, enquanto devedor,  houvesse sido notificado da

negativação de seu nome, teria a oportunidade de adimplir o débito antes da

efetivação do registro, o que não restou comprovado ter ocorrido em momento

algum,  devendo  aquele  que  teria  de  notificá-lo  ser  responsabilizado  pelos

danos morais porventura sofridos em decorrência da falta dessa notificação.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal  de Justiça,

entendo que a simples demonstração da ausência de comunicação ao devedor,

constitui-se  uma irregularidade que causa constrangimento  desnecessário  a

este,  que,  repita-se,  poderia  ter  regularizado  sua  situação  se  tivesse  sido

notificado previamente.

Nesse sentido:

[...]  A inscrição do nome do devedor no cadastro de
inadimplentes  sem  a  sua  prévia  comunicação  por
escrito  ocasiona-lhe  danos  morais  a  serem
indenizados  pela  entidade  responsável  pela
manutenção do cadastro. Nesse caso, demonstra-se
o dano moral pela simples comprovação da inclusão
indevida. Precedentes.  Recurso  especial  parcialmente
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conhecido  e,  nesta  parte,  provido.  (STJ  -  REsp
819.677/RS,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  3ª  T,  DJ
09.10.2006, p. 301)

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANO
MORAL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  ARTIGO 43,  § 2º,  DO CÓDIGO DE
DEFESA DO  CONSUMIDOR.  I  -  Na  sistemática  do
Código de Defesa do Consumidor é imprescindível a
comunicação  ao  consumidor  da  inscrição  de  seu
nome no cadastro de proteção ao crédito. A falta da
providência  de  que  trata  o  §  2º  do  artigo  43  do
referido  Código  gera  o  dever  de  reparar  o  dano
extrapatrimonial  sofrido. II  –  Fixado  o  valor  da
reparação por dano moral em quantia inferior à pedida,
impõe-se  a  condenação  de  ambas  as  partes  nas
despesas  processuais.  III  -  Recurso  especial
parcialmente  provido,  vencido  o  relator  quanto  à
reciprocidade da sucumbência. (STJ – Resp 470.477/RO,
Rel. Min. Castro Filho, 3ª T, DJ 03.05.2004 p. 148)

Quanto  ao  valor  da  indenização,  devem  ser  observados  os

fatos do processo e a finalidade pedagógica da indenização por danos morais,

que tem o fito de impedir a reiteração de prática de ato socialmente detestável

e conceder uma simbólica compensação pelo desconforto e aflição sofridos

pela parte.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173,

cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios

determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o

arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso

concreto”.

Por oportuno, trago à colação mais alguns julgados do Superior

Tribunal de Justiça:

[...] 6. O valor do dano moral, como reiterado em diversos
precedentes,  deve  ficar  ao  prudente  critério  do  Juiz,
considerando  as  circunstâncias  concretas  do  caso  [...].
(STJ - REsp 174.382, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, 3ª T, DJ 13.12.1999, p. 141)

DANO  MORAL.  REPARAÇÃO.  CRITÉRIOS  PARA
FIXAÇÃO DO VALOR. CONDENAÇÃO ANTERIOR, EM
QUANTIA MENOR. Na fixação do valor da condenação
por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios,
tais como nível cultural do causador do dano; condição
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sócio-econômica do ofensor  e do ofendido;  intensidade
do dolo  ou grau da culpa (se  for  o  caso)  do autor  da
ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as
repercussões  do  fato  na  comunidade  em  que  vive  a
vítima.  Ademais,  a  reparação  deve  ter  fim  também
pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros
ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação
de  contributo  a  enriquecimentos  injustificáveis.  [...]
Recurso conhecido e, por maioria, provido. (STJ - REsp
355.392/RJ,  Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Rel.  p/  Acórdão
Min.  Castro Filho, 3ª T, DJ 17.06.2002, p. 258)

Saliente-se que a mera inclusão sem a prévia comunicação ao

devedor já dá ensejo à compensação por dano moral, não sendo necessária a

demonstração de nenhuma situação concreta de constrangimento. No entanto,

isto  deve  ser  levado  em  conta  para  a  fixação  do  valor  indenizatório,  não

restando dúvida que a existência comprovada de uma situação concreta de

constrangimento público deveria ser compensada com quantia mais elevada.

Destarte, atendendo às particularidades do caso concreto e aos

critérios de prudência e moderação, arbitro a indenização por danos morais no

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Apenas  acrescentando,  quanto  à  alegação  de  que  a

comunicação das inscrições efetuadas pelos bancos de dados seja efetuada

por carta com AR (Aviso de  Recebimento) ou de forma pessoal,  não assiste

razão o Recorrente, uma vez que a legislação dispõe que o consumidor seja

comunicado por escrito, e nada mais. 

Nesses termos, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal

de Justiça  e  exteriorizado na  Súmula  nº  404:  “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”. 

Ante  o  exposto,  PROVEJO o  recurso,  para  reformar  a

sentença  de  primeiro  grau  e  julgar  procedente  o  pedido  inicial  para

determinar que a Apelada pague ao Apelante o valor de R$ 2.000,00 (dois

mil  reais),  a  título  de  compensação  financeira  pelo  constrangimento

causado  pela  inscrição  irregular  deste  no  cadastro  de  devedores.
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Condeno  a  Apelada,  ainda,  ao  pagamento  das  custas  e  honorários

advocatícios, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) da condenação.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  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  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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