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ACORDÃO
AGRAVO INTERNO Nº. 0010042-19.2009.815.2001
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
AGRAVANTE : Serasa S.A
ADVOGADO : André Ferraz de Moura
AGRAVADA : Ísis Malaquias Ribeiro
ADVOGADA : Ilza Cilma de Lima
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara Cível da Capital
JUIZ (A) : Maria das Graças Fernandes Duarte

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DO
DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. 

  A Serasa é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, no sentido de responder pela
ausência  de  prévia  notificação  (art.  43,  §  2º,  do
CDC) quanto ao registro do nome do consumidor no
rol de inadimplentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.282.

RELATÓRIO

Trata-se de  AGRAVO INTERNO interposto pela  Serasa S.A,

desafiando a Decisão Monocrática de fls.263/265v, que deu provimento parcial

a Apelação pela Agravada interposta, determinando a reforma apenas no que

se refere ao valor indenizatório, mantendo, contudo, a Sentença que rejeitou a

preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  reconhecendo  a  Agravante  como

responsável pelos danos morais suportados pela parte autora. 
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No Agravo Interno, a Instituição Financeira insurge-se contra a

Decisão Monocrática, reiterando que não participou da relação existente pelas

partes nos autos, medida em que é responsável apenas pela publicização das

informações  que  lhe  são  passadas  pelos  respectivos  Bancos,  sem possuir

nenhuma outra ingerência.

É o relatório.

VOTO

Adianto que a Decisão combatida deve ser mantida por seus

próprios fundamentos, pois a parte Agravante não trouxe nenhum argumento

capaz de ensejar a reforma do juízo monocrático. Além disso, a decisão está

em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com as

decisões proferidas por esta Corte de Justiça.

 

Dito isto passo a análise da controvérsia.

No caso, não procede a alegação da Agravante de que não

possui  responsabilidade pela  inscrição negativa  do devedor,  na  medida em

que, ainda que o registro tenha sido solicitado pelo Banco Bradesco S.A, o fato

é quanto a inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito é imprescindível

a comunicação do suposto devedor, o que não foi atendida pela Agravante nos

autos.

Com  efeito,  a  norma  consumerista  que  impõe  a  prévia

comunicação ao consumidor (art. 43 e respectivos parágrafos, CDC) é cogente,

e, nos termos do § 3º da aludida regra legal, a finalidade desse comunicado

prévio é permitir que a pessoa sob o risco de inscrição possa exigir a correção

de eventual  inexatidão nos dados apontados.  Não cabe ao arquivista  “pré-

julgar” o consumidor e deixar de cientificá-lo.

O enunciado nº 359 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça

não deixa muita margem de discrição ao arquivista, ao dispor que  “Cabe ao

órgão  mantenedor  do  Cadastro  de  Proteção  ao  Crédito  a  notificação  do

2



Agravo Interno nº 0010042-19.2009.815.2001

devedor antes de proceder à inscrição.”

Assim, inexistindo nos autos qualquer notificação enviada ao

endereço do devedor, a Serasa é parte legítima para figurar no polo passivo da

demanda, devendo ser mantida a Sentença recorrida.

Isto  posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo

integralmente à Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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