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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024117-82.2010.815.0011.
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: SERASA S/A.
ADVOGADO: Miriam Peron Pereira Curiati.
APELADO: Romildo Salusto da Silva.
ADVOGADO: Gustavo Guedes Targino.

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. NEGATIVAÇÃO
SUPOSTAMENTE  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO  ESCRITA  DA  INSCRIÇÃO,
PREVISTA PELO ART. 43, §3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO. ENVIO  DA  NOTIFICAÇÃO
PELOS  CORREIOS.  COMPROVAÇÃO.  AVISO  DE  RECEBIMENTO.
DESNECESSIDADE.  ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ  EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. ENDEREÇO ERRADO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE
A COMUNICAÇÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO
CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CADASTRAL.
PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.
PROVIMENTO  DO  APELO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele (art. 43, §3º,
Código de Defesa do Consumidor).

2. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.083.291/RS, submetido ao regime
dos  recursos  repetitivos,  realizado  pela  Segunda Seção,  sob  a  relatoria  da  Min.ª
Nancy  Andrighi,  assentou  que  "para  adimplemento,  pelos  cadastros  de
inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que
comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à
inscrição  de  seu  nome  no  respectivo  cadastro,  sendo  desnecessário  aviso  de
recebimento".

3. “Exige-se, tão-somente, que a notificação se dê por escrito, comprovando o órgão
cadastral sua emissão prévia para o endereço fornecido pelo credor associado. Não
há  obrigação  legal  da  entidade  cadastral  de  cientificar  por  meio  de  aviso
recebimento,  nem  de  verificar  se  o  notificado  reside  no  endereço,  cabendo-lhe
apenas comprovar que enviou a notificação, o que ocorreu no caso vertente” (TJPB;
AC 0013939-40.2011.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/04/2014; Pág. 18).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação
Cível n.º 0024117-82.2010.815.0011, em que figuram como Apelante a SERASA
S/A e Apelado Romildo Salusto da Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,



acompanhando o voto do Relator, em dar provimento à Apelação.

VOTO.

A SERASA S/A interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da
5ª  Vara Cível  da Comarca de Campina Grande,  f.  65/68,  nos  autos  da Ação de
Indenização por Danos Morais em seu desfavor ajuizada por  Romildo Salusto da
Silva, que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00
a título de reparação pela inscrição do Autor/Apelado em cadastro de inadimplentes
sem a  prévia  notificação  de  que  trata  o  art.  43,  §2°,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  bem  como  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o montante condenatório.

Em  suas  razões,  f.  70/87,  alegou  que  comunicou  ao  Consumidor,  com
antecedência  de  dez  dias,  a  ordem  de  negativação,  defendendo  que  a  atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige a comprovação documental
do recebimento da notificação pelo negativado, senão a mera prova do seu envio ao
endereço informado pela Empresa credora.

Pugnou  pela  reforma  da  Sentença  para  que  o  pedido  fosse  julgado
improcedente e, subsidiariamente, pela minoração da condenação para R$ 1.000,00,
pelo cômputo dos juros de mora somente a partir do arbitramento da indenização e
pela redução dos honorários sucumbenciais.

Nas Contrarrazões, f. 96/101, o Apelado sustentou ser da Recorrente o ônus de
comprovar  o  recebimento  da  notificação  pelo  consumidor  negativado,  do  qual,
segundo afirma, ela não se desincumbiu, ensejando, dessa forma, a reparação pelos
danos morais que alega ter sofrido, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Apelo
e manutenção incólume da Sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 107/109, sem manifestação sobre
o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, f. 92, pelo que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assentou que as
empresas  gerenciadoras  de  cadastros  de  inadimplentes  se  desobrigam  da
comprovação  da  notificação  prévia  da  negativação,  prevista  no  art.  43,  §2º,  do
Código de Defesa do Consumidor1, pelo simples aporte, nos autos, de documento
que ateste o seu envio,  sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo
consumidor,  bastando  que  a  correspondência  tenha  sido  remetida  ao  endereço
informado pelo credor da dívida. 

Ilustrativamente:

1 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. […] §2°. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada
por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.



AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC.
ENDEREÇO  FORNECIDO  PELO  CREDOR.  AUSÊNCIA  DE
RESPONSABILIDADE  DA  EMPRESA  MANTENEDORA  DO  BANCO  DE
DADOS.  JULGAMENTO  EM  CONSONÂNCIA  COM  O  ENTENDIMENTO
DESTE  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
83/STJ. [...] DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.-  O  entendimento  desta  Corte  restou  consolidado  no  julgamento  do  REsp
1.083.291/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, submetido ao regime dos recursos
repetitivos,  julgado  pela  Segunda  Seção,  no  sentido  de  que  "para  adimplemento,
pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do
CDC,  basta  que  comprovem  a  postagem,  ao  consumidor,  da  correspondência
notificando-o  quanto  à  inscrição  de  seu  nome  no  respectivo  cadastro,  sendo
desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço
fornecido  pelo  credor."  (REsp 1083291  RS,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009).
2.-  No caso concreto,  a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de
notificação a que se refere o artigo 43, § 2º, do CDC, ressaltando que a comunicação
não precisa ser feita mediante AR (aviso de recebimento), bem como que a SERASA
enviou  a  correspondência  para  o  endereço  fornecido  pelo credor.  Julgamento  em
consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula 83/STJ.
[...]
4.- Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

Esse  entendimento,  inclusive,  encontra-se sumulado no enunciado n.°  404,
daquela Corte Superior, segundo o qual é dispensável o aviso de recebimento (AR)
na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos
de dados e cadastros2.

Os Órgãos Fracionários deste TJPB, corroborando a jurisprudência firmada
pelo STJ, também vêm entendendo que a obrigação prevista no art.  43, § 2º, do
CDC, tem-se por cumprida pela SERASA com a postagem da comunicação para o
endereço fornecido pelo Credor,  sendo responsabilidade deste  o fornecimento de
dados corretos3.

2 Súmula/STJ 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.

3 PRIMEIRA APELAÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO COLACIONADO EM
MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO.  PRECLUSÃO.  VÍCIO INSANÁVEL.  DESERÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO. O preparo consubstancia-se em um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Cabe à
parte recorrente o ônus de realizá-lo e comprovar sua efetivação no momento da interposição do recurso, sob
pena de deserção. Segunda apelação. Inscrição indevida de nome em cadastro da SERASA. Comprovação
de  notificação  prévia.  Endereço  errado.  Dado  fornecido  pelo  credor.  Ausência  de  responsabilidade.
Cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC. Provimento do apelo. É dever da entidade de proteção ao crédito
comunicar previamente  ao consumidor  acerca de sua inscrição em banco de dados,  sob pena de ser
responsabilizado por eventuais danos daí decorrentes. Contudo, a obrigação prevista no art. 43, § 2º do
CDC tem-se por cumprida pelo SERASA com a postagem da comunicação para o endereço fornecido
pelo credor, sendo responsabilidade deste o fornecimento de dados corretos. Terceira apelação. Contrato
fraudulento. Inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito. Dano moral. Majoração do quantum
arbitrado. Obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Vedação do enriquecimento ilícito.
Recurso provido. Conforme a mais recente linha de entendimento desta 2ª Câmara Cível em casos similares, no
que se refere ao quantum indenizatório, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) faz-se suficiente
a reparar o dano, obedecendo ao princípio da razoabilidade, e, ao mesmo tempo, servindo de exemplo para
inibição de futuras condutas nocivas, sem, contudo, caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente
empobrecimento do ofensor. Assim, é se de se reformar a sentença para majorar o montante fixado em primeiro
grau para o valor retrocitado, a ser rateado igualmente pelos apelados, com exceção da SERASA s. A, cuja
responsabilidade foi excluída. (TJPB; AC 0003431-64.2013.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 16/07/2014; Pág. 12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE
RESTRIÇÕES CADASTRAIS  E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.  INSCRIÇÃO EM CADASTRO



No  caso  destes  autos,  os  documentos  de  f.  40/42  demonstram  que  a
notificação  escrita  prévia  foi  enviada  para  o  endereço  indicado  pelo  Unibanco,
Instituição Credora requerente da negativação, responsável pelo repasse dos dados
da pretensa dívida, sendo descabida, portanto, a condenação da SERASA, consoante
imposta pelo Juízo.

Posto isso, conhecida a Apelação,  dou-lhe provimento para reformar a
Sentença  e  julgar  o  pedido  improcedente,  invertendo  o  ônus  sucumbencial,
observada a condição do Autor de beneficiário da gratuidade judiciária.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

RESTRITIVO  SERASA.  REGRA  DO  ART.  43,  §  2º,  DO  CDC.  COMPROVAÇÃO  DA  PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM PROFERIDO PELO JUÍZO
SINGULAR.  DESPROVIMENTO.  Os  documentos  acostados  denotam a  remessa  de  notificação  acerca  do
débito,  sendo despicienda prova  de seu recebimento.  Exige-se,  tão-somente,  que a notificação se  dê por
escrito,  comprovando  o  órgão  cadastral  sua  emissão  prévia  para  o  endereço  fornecido  pelo  credor
associado. Não há obrigação legal da entidade cadastral de cientificar por meio de aviso recebimento,
nem  de  verificar  se  o  notificado  reside  no  endereço,  cabendo-lhe  apenas  comprovar  que  enviou  a
notificação, o que ocorreu no caso vertente. Ainda que se analise a presente demanda sob o prisma da suposta
ocorrência de fraude perpetrada em desfavor do credor originário e do ora demandante/ apelante como narrado
em sua inicial (com a utilização por terceiro do nome do autor para a contratação junto à instituição financeira,
pois afirma não ter realizado a movimentação financeira questionada), ainda assim não há como se acolher o
pleito indenizatório, pois é plausível que a SERASA tenha enviado notificação para endereço diverso ao do
autor, porquanto a demandada remeteu a comunicação para o endereço que lhe havia sido fornecido pelo credor,
responsável  pelo  repasse  dos  dados  da  pretensa  dívida.  Ausente  o  ato  ilícito,  descabe  determinação  de
cancelamento do registro regular e do pleito indenizatório.  (TJPB; AC 0013939-40.2011.815.0011; Terceira
Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/04/2014; Pág. 18)

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C
TUTELA  ANTECIPADA.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.
COMPROVAÇÃO  DO  ENVIO  DA  CORRESPONDÊNCIA  DE  COMUNICAÇÃO  DA  INSCRIÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COMUNICAÇÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO
PELO  CREDOR.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PLEITO  EM  RELAÇÃO  À  SERASA.  ACOLHIMENTO.
PROVIMENTO DO APELO.  Caso em que a demandada SERASA comprovou o envio da notificação
prévia da inscrição para o endereço fornecido pelo credor associado, impondo-se a improcedência do
pleito. Ao depois, a autora sustenta que a inscrição é originária de fraude com a utilização do seu nome. Dessa
forma, tratando-se de inscrição derivada de contratação fraudulenta, configurada está hipótese de excludente de
culpa  de  terceiro.  Com efeito,  se  a  inscrição  é  derivada  de  fraude,  por  óbvio,  o  endereço  fornecido  pelo
fraudador não corresponde ao da autora, de forma que não há como se exigir da demandada que enviasse a
notificação  para  o  endereço  da  autora.  Assim,  configurada excludente  de  culpa  de  terceiro,  sendo  que
eventual  dever  de  indenizar  cabe  apenas  ao  suposto  credor,  o  qual  foi  o  responsável  pela  irregular
inclusão do nome da autora no banco de dados da SERASA. (TJPB; AC 001.2009.020.940-2/001; Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 06/06/2013; Pág. 13)


