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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS  MORAIS.  NEGATIVAÇÃO.
NOTOFICAÇÃO  DO  §  2º  DO  ART.  43  DO  CPC.
DISPENSABILIDADE  DO  AVISO  DE
RECEBIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  DANO.
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

- 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. § 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.

- O  aviso  de  recebimento  é  dispensável  e,
como  as  anotações  no  nome  da  Apelada  não
possuem nenhum vício, não resta alternativa senão,
o julgamento improcedente dos pedidos autorais.

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.136.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Associação

Comercial de São Paulo – ACSP, inconformado com a sentença proferida nos

autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por

Danos Morais movida por Janaína Régis da Silva Maciel, na qual o Magistrado

da  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  julgou  parcialmente

procedente o pedido, condenando o Promovido no valor de R$8.000,00 (oito

mil reais) pela negativação do nome da Promovente sem prévio aviso corrigido,

deixando de declarar a inexistência dos contratos por entender que deve ser

objeto de ações próprias contra as respectivas instituições.

Em suas razões recursais (fls. 90/101), a Apelante, em suma,

aduz que não há obrigação em comprovar o recebimento da notificação de

negativação,  apenas  da  postagem,  o  que  afasta  a  condenação,

descaracterizando os danos morais arbitrados. Por fim, pugna pelo provimento

do  seu  recurso  para  julgar  improcedentes  os  pedidos  da  Autora.

Subsidiariamente, pugna pela diminuição do quantum fixado a títulos de danos

morais.

Contrarrazões às fls. 109/114.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu

parecer pelo provimento do recurso (fls. 119/124).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  cerne  desta  lide  diz

respeito  à  inocorrência  de  comunicado  prévio  da  sua  inclusão  no  cadastro

negativo de devedores. 

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. 
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A respeito  da  necessidade  de aviso  de recebimento,  se  faz

necessária colacionar o disposto no art. 43, §2°, do CDC, in verbis:

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.

§  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.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça vem decidindo que o

aviso de recebimento não é necessário, sendo suficiente o simples envio da

notificação:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLEMENTES.  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU
PELA  REJEIÇÃO  DO  PEDIDO  AUTORAL.
ÍRRESIGNAÇAO  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.c (STJ; AgRg-REsp
1.480.297;  Proc.  2014/0231416-1;  MG;  Quarta  Turma;
Rei.  Min.  Raul  Araújo;  DJE  19/12/2014).  -  Para  o
cumprimento,  pelos  órgãos mantenedores de cadastros
restritivos ao crédito, da obrigação de notificação prévia
ao consum (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
N° 00048043320138150011, - Não possui -, Relator DES
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 14-01-2015)

Na mesma linha o STJ mantém o seu entendimento, ex positis:
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM ÓRGÃO
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  PRÉVIA
COMUNICAÇÃO  ENVIADA  AO  ENDEREÇO
INFORMADO PELO CREDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE  CONCLUIU  COM  BASE  NA  ANÁLISE
PROBATÓRIA. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA N.
7/STJ.  DISPENSABILIDADE  DO  AVISO  DE
RECEBIMENTO.  SÚMULA  N.  404/STJ.  1.  O  acórdão
recorrido, por meio do exame probatório, concluiu que a
agravada  enviou  comunicação  prévia  ao  endereço
informado pelo credor. Inviável o Recurso Especial cuja
análise impõe reexame do contexto fático-probatório da
lide (súmula n. 7 do STJ). 2. "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. " (súmula n. 404/STJ). 3. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-REsp  914.283;
Proc.  2007/0002412-0;  RJ;  Quarta  Turma;  Rela Mina

Isabel Gallotti; DJE 22/04/2015)

Portanto,  o  aviso  de recebimento  é  dispensável  e,  como as

anotações  no  nome  da  Apelada  não  possuem  nenhum  vício,  não  resta

alternativa senão, o julgamento improcedente dos pedidos autorais.

Na verdade, a Apelante não agiu com qualquer modalidade de

culpa,  não havendo,  portanto,  o que se pleitear a título  de indenização por

danos morais. A título ilustrativo, cito o seguinte precedente:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR.  Recebimento de
aviso  prévio,  feito  em cumprimento ao disposto no
art. 43, § 2º, do CDC, de inscrição negativa de crédito.
Efeito. Mero dissabor. Condenação motivada na efetiva
negativação, não invocada na inicial como fundamento do
pedido.  Impossibilidade.  Ilegalidade  do  apontamento
restritivo. Não caracterização. Alegação de pagamento do
débito  exigido.  Empréstimo  bancário.  Ajuste  de
pagamento  de  prestações  mediante  débito  mensal  em
conta  corrente.  Ônus  da  prova.  Inadimplência  não
descaracterizada.  Legalidade  da  negativação.  Recurso
provido.  Sentença reformada. Improcedência decretada.
É  defeso  ao  juiz  impor  condenação  motivada  em  fato
diverso  do  alegado,  na  inicial,  para  fundamentar  a
pretensão  do  autor.  O  mero  aviso  prévio  de
apontamento  restritivo  de  crédito,  feito  em
cumprimento ao art. 43, § 2º, do CDC, não é suficiente
para  causar  dano  moral  passível  de  reparação
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pecuniária,  mesmo  se  inexistente  situação  de
inadimplência,  pois  se  trata  de  fato  comum  do
cotidiano  da  vida  urbana  moderna,  com  efeito  de
gerar  mero  dissabor  ou  aborrecimento. Incumbe  ao
devedor provar o pagamento que alega ter efetuado, não
se  podendo  impor  ao  credor  o  ônus  de  provar  a
inadimplência, por se tratar de fato negativo. O devedor
de  empréstimo  contratado  mediante  pagamento  por
débitos mensais de prestações em conta corrente dispõe
de meios para provar  o  seu alegado cumprimento das
obrigações,  bastando  apresentar  extratos  bancários
demonstrativos  dos  descontos.  Presume-se  lícita  e
representativa do exercício regular do direito do credor a
inscrição negativa de crédito motivada em dívida que o
devedor, afirmando-a quitada, não o prova. A inversão do
ônus  da  prova,  em  demanda  fundada  em  relação  de
consumo,  somente  tem  lugar  em  situação  de
hipossuficiência  técnica  do  consumidor,  que  não  se
confunde com hipossuficiência financeira ou econômica,
dizendo respeito à sua impossibilidade de fazer prova do
alegado, dada a sua condição de inferioridade na relação
estabelecida.  (TJMG;  APCV  1.0439.08.082419-6/001;
Rel.  Des.  Márcio  Idalmo  Santos  Miranda;  Julg.
21/07/2015; DJEMG 04/08/2015)

Portanto,  ausente  o  dano  e,  via  de  consequência,  a

inexistência da relação de causalidade, não há o que se pleitear a título de

indenização por danos morais.

 

Por tais razões,  PROVEJO a Apelação Cível, modificando a

decisão a quo, desobrigando a Apelante a indenizar a Autora em danos morais.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador 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, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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