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EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER  C/C INDENIZAÇÃO POR  DANOS
MORAIS. INDEVIDA  NEGATIVAÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO  ESCRITA  DA
INSCRIÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. APELAÇÃO  DA  RÉ.
PRELIMINAR. NULIDADE  PROCESSUAL.  REVELIA  DECRETADA.
VEICULAÇÃO  DE  MOVIMENTAÇÃO  EQUIVOCADA  NA  CONSULTA
PROCESSUAL DO SITE DO TRIBUNAL. JUSTA CAUSA A AUTORIZAR O
LEVANTAMENTO  DO  DECRETO  DE  REVELIA.  NULIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. DESNECESSIDADE
DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE. APLICAÇÃO DO §2º, DO ART. 249, DO
CPC. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA IMPUTÁVEL À
PROMOVIDA. ART. 43, §2°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS. COMPROVAÇÃO. AVISO DE
RECEBIMENTO.  DESNECESSIDADE.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. PROVIMENTO. REFORMA DA
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR PREJUDICADO.

1. “Na esteira de recente entendimento da corte especial do STJ, com o crescente
uso por parte dos advogados, tornando a página do andamento sua principal fonte de
consulta, e após publicação da Lei do processo eletrônico (Lei nº 11.419/06), as
informações  processuais  veiculadas  nas  páginas  dos  tribunais  devem  ser
consideradas para fins da contagem de prazo processual (RESP 1324432). Ainda
que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não
substituam a publicação oficial, isso não impede que se reconheça ter havido justa
causa no descumprimento do prazo recursal pela litigante”. (TJRS; AI 0400069-
69.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Marlene
Landvoigt; Julg. 15/10/2014; DJERS 24/10/2014)

2. Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração
da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a
falta (CPC, art. 249, §2º).

3. A obrigação de notificação prévia da negativação do consumidor, insculpida no
art. 43, §2°, da Lei Federal n.° 8.078/90, é imputável à empresa gerenciadora do
cadastro de inadimplentes, pelo que ostenta legitimidade para figurar como ré em
ação  de  indenização  por  danos  morais  oriundos  da  suposta  inobservância  desta
formalidade.



4. 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". 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0017445-87.2012.815.0011,  em que figuram como Partes a CDL – Câmara de
Dirigentes Lojistas e Anderson Gomes Santos.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação da Ré, deixar de pronunciar
a  nulidade  processual  arguida  e,  no  mérito,  dar-lhe  provimento,  julgando
prejudicado o Recurso Adesivo do Autor. 

VOTO.

A CDL  –  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f.
59/63, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em seu desfavor intentada por Anderson Gomes Santos, que julgou procedente o
pedido, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, como reparação
pelos danos morais ocasionados em razão da ausência de comunicação prévia da
inscrição do nome do Apelado junto ao seu cadastro de inadimplentes, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual
de 10% sobre o montante condenatório.

Em suas razões recursais, f. 66/78, requereu, preliminarmente, a nulidade do
processo, alegando erro de registro na movimentação processual junto à consulta do
sítio eletrônico deste TJPB, ante a suposta ausência de indicação da data de juntada
do mandado de  citação,  fato  que,  em seu dizer,  ocasionou a decretação de  sua
revelia.

No mérito, aduziu que a legislação consumerista autoriza a existência dos
cadastros  restritivos  de  crédito,  pelo  que  sustenta  não haver  ilicitude  no  ato  de
inclusão do nome do inadimplente,  bem como que comunicou ao Apelado, com
antecedência, a ordem de negativação.

Asseverou que a responsabilidade pelos danos derivados das negativações é
dos credores dos débitos inscritos, a quem incumbe as inclusões e cancelamentos
dos registros, e que, como o Apelado foi notificado da iminente inscrição, tendo
oportunidade de adimplir a dívida, não há que se falar em indenização por danos
morais.

Pugnou pelo provimento do Apelo e reforma da Sentença, para que o pedido
seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, para que o montante indenizatório
seja reduzido.

Contrarrazoando, f. 103/106, o Autor afirmou que a Ré negativou seu nome
por  dívida  inexistente  e  sem  aviso  prévio  da  inscrição,  argumentando  que  a



documentação  por  ela  apresentada  não  demonstra  a  efetiva  entrega  da
correspondência, requerendo, ao final, o desprovimento do Apelo.

Incontinenti,  interpôs  Recurso  Adesivo,  f.  101/102,  pugnando  pela
majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em suas Contrarrazões ao Recurso Adesivo, f. 109/110, a Ré requereu seu
não conhecimento, por entender que o Autor não indicou, no pedido constante da
Exordial,  o  valor  indenizatório  que  pretendia  receber,  e,  caso  o  Recurso  fosse
conhecido, requereu seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 121/126, opinando pela rejeição
da preliminar arguida pela Promovida, deixando de se manifestar sobre o mérito
recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de sua intervenção
obrigatória.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e o preparo foi recolhido, f. 89, pelo que, presentes
os demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.

A Promovida foi devidamente citada em 16/04/2013, tendo o Mandado de
Citação  sido  juntado  em  29/04/2013,  f.  17,  e,  por  um  equívoco,  na  consulta
processual  detalhada  no  site  deste  TJPB,  constou duplicada  a  movimentação de
“Expedição de Documento Mandado”, sem que,  posteriormente,  fosse inserida a
referência à juntada do Mandado.

Por ocasião do julgamento do RESP nº 1324432/SC, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que possuem caráter
oficial  as  informações  processuais  disponibilizadas  nos  sítios  eletrônicos  dos
tribunais, depois do advento da Lei nº 11.419/06, que veio a disciplinar o uso de
meio  eletrônico  na  tramitação  dos  processos  judiciais,  comunicação  de  atos  e
transmissão  de  peças  processuais,  pelo  que  eventual  equívoco  ou  omissão  de
informações  processuais  lançadas  no  sistema  informatizado  dos  tribunais,  cuja
consulta pelos usuários do serviço se faz mediante acesso à internet, não pode vir
em  prejuízo  da  parte  que  praticou  o  ato  processual  de  boa  fé,  confiando  na
credibilidade dos informes disponibilizados1.

1 PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET.
CONTAGEM DE PRAZO. BOA-FÉ. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Hipótese
em  que  as  instâncias  de  origem  entenderam  que  os  Embargos  à  Execução  são  intempestivos,
desconsiderando  a  data  indicada  no  acompanhamento  processual  disponível  na  internet.  2.  A
divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a
principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve
acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados
assim fornecidos pelo próprio Judiciário. 3. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele
erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os
litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do
rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à
vontade da parte. 4. A Terceira Turma do STJ vem adotando essa orientação, com base não apenas
no art. 183 do CPC, mas também na própria Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006), por conta
das "Informações processuais veiculadas na página eletrônica dos tribunais que, após o advento da
Lei  n.º  11.419/06,  são  consideradas  oficiais"  (trecho do voto condutor  do  Min.  Paulo de  Tarso
Sanseverino, no REsp 960.280/RS, DJe 14.6.2011). 5. Não desconheço os precedentes em sentido
contrário da Corte Especial que são adotados em julgados de outros colegiados do STJ, inclusive da
Segunda Turma. 6. Ocorre que o julgado mais recente da Corte Especial é de 29.6.2007 (AgRg nos
EREsp  514.412/DF,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJ  20.8.2007),  como  consta  do  Comparativo  de



Ocorrendo eventual equívoco ou omissão por parte do cartório quanto a ato
processual nos dados lançados no sistema informatizado do Tribunal, a parte não
pode ser penalizada por ter consultado a ferramenta que lhe é disponibilizada e que
goza  de  credibilidade,  ao  passo  que,  no  caso  concreto,  reconhecido o  equívoco
cartorário, resta caracterizada a justa causa prevista no artigo 183, § 1º, do Código
de Processo Civil2, a ensejar o afastamento da revelia.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul3.

Jurisprudência do STJ. 7. Parece-me que a ampliação constante do uso da internet pelos operadores
do  Direito,  especialmente  em  relação  aos  informativos  de  andamento  processual  colocados  à
disposição pelos Tribunais, sugere a revisão desse entendimento, em atenção à boa-fé objetiva que
deve orientar a relação entre o Poder Público e os cidadãos, acolhida pela previsão do art. 183, §§ 1º
e 2º, do CPC. 8. Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam "meramente informativos"
e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede
que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183,
caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal. 9. Recurso Especial provido.
(REsp  1324432/SC,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
17/12/2012, DJe 10/05/2013)

2 Art.  183. Decorrido o prazo, extingue-se,  independentemente de declaração judicial,  o direito de
praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.

§1º. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar
o ato por si ou por mandatário.

3 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CITAÇÃO DA PARTE RÉ
POR  CARTA  POSTAL.  JUNTADA  AOS  AUTOS  DO  AVISO  DE  RECEBIMENTO  (AR).
EQUÍVOCO  NAS  INFORMAÇÕES  PROCESSUAIS  DISPONIBILIZADAS  NO  SÍTIO
ELETRÔNICO  DO  TJRS.  JUSTA  CAUSA  A  AUTORIZAR  O  LEVANTAMENTO  DO
DECRETO DE REVELIA. APLICAÇÃO DO ART. 183, § 1º, DO CPC. No julgamento do RESP
1324432/SC, a corte especial do egrégio STJ firmou orientação no sentido de que possuem caráter
oficial as informações processuais disponibilizadas nos sítios eletrônicos dos tribunais, depois do
advento da Lei  nº 11.419/06, que veio a disciplinar o uso de meio eletrônico na tramitação dos
processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Eventual equívoco ou
omissão de informações processuais lançadas no sistema informatizado do TJRS, cuja consulta pelos
usuários do serviço se faz mediante acesso ao "site" do tribunal na internet, não pode vir em prejuízo
da  parte  que  praticou  o  ato  processual  de  boa  fé,  confiando  na  credibilidade  dos  informes
disponibilizados. Hipótese em que houve lançamento de informação equivocada quanto à tramitação
processual na página do tribunal na internet, no tocante à data da juntada do aviso de recebimento
(AR) da carta postal de citação aos autos. Justa causa reconhecida. Incidência da regra do artigo 183,
§ 1º, do CPC. Levantamento do Decreto de revelia. Recurso provido, com fulcro no artigo 557, § 1º-
a, do CPC. (TJRS; AI 0369415-65.2015.8.21.7000; Campina das Missões; Nona Câmara Cível; Rel.
Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 02/10/2015; DJERS 08/10/2015) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PLANO  DE  SAÚDE.  INFORMAÇÃO  PROCESSUAL.
JUNTADA  DE  A.  R.  AUSÊNCIA  DE  DISPONIBILIZAÇÃO  NO  SITE  DO  TRIBUNAL
(INTERNET).  DECRETO  DE  REVELIA  REVISTO.  REABERTURA  DO  PRAZO  DE
CONTESTAÇÃO. 1. Na esteira de recente entendimento da corte especial do STJ, com o crescente
uso por parte dos advogados, tornando a página do andamento sua principal fonte de consulta, e após
publicação da Lei do processo eletrônico (Lei nº 11.419/06), as informações processuais veiculadas
nos sites dos tribunais devem ser consideradas para fins da contagem de prazo processual (RESP
1324432). 2. Decisão agravada que afastou o Decreto de revelia mantida. Agravo de instrumento
desprovido, por maioria. (TJRS; AI 0098283-29.2015.8.21.7000; Lagoa Vermelha; Quinta Câmara
Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 27/05/2015; DJERS 10/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
REVELIA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO DO SITE OFICIAL



Reconheço,  portanto,  a  nulidade  arguida  pela  Promovida,  deixando  de
pronunciá-la,  com  fulcro  no  §2º,  do  art.  249,  do  Código  de  Processo  Civil4,
consoante será a seguir explanado.

Passo ao mérito.

Muito embora a Recorrente não seja responsável pela ordem de negativação,
senão  pela  mera  administração  do  cadastro  de  inadimplentes,  recai  sobre  ela  a
obrigação insculpida no art.  43,  §2°,  do CDC, referente à  previa notificação do
consumidor  negativado,  ou  seja,  embora  esteja  alheia  à  discussão  a  respeito  da
legalidade ou ilegalidade do débito, eventual falha na comunicação prévia é a ela
imputável.

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 negativação5 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:

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

DO TRIBUNAL. Nos termos do artigo 241, inciso I, do CPC, o prazo para contestar a ação flui a
partir  da  data  da  juntada  do  AR de  citação.  Não  havendo  a  correta  movimentação  no  sistema
informatizado e sendo considerada intempestiva a contestação, com decretação da revelia, necessário
o reconhecimento da tempestividade da resposta da ré, com o afastamento da revelia decretada. Na
esteira  de  recente  entendimento  da  corte  especial  do  STJ,  com  o  crescente  uso  por  parte  dos
advogados, tornando a página do andamento sua principal fonte de consulta, e após publicação da
Lei do processo eletrônico (Lei nº 11.419/06), as informações processuais veiculadas nas páginas dos
tribunais devem ser consideradas para fins da contagem de prazo processual (RESP 1324432). Ainda
que  os  dados  disponibilizados  pela  internet  sejam 'meramente  informativos'  e  não  substituam a
publicação oficial, isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do
prazo recursal pela litigante. Ocorrendo eventual equívoco ou omissão por parte do cartório quanto a
ato  processual  nos  dados  lançados  no  sistema  informatizado  do  TJRS,  a  parte  não  pode  ser
penalizada por ter consultado a ferramenta que lhe é disponibilizada por esta corte e que goza de
credibilidade. No caso concreto, reconhecido o equívoco cartorário, resta caracterizada a justa causa
prevista no artigo 183, § 1º, do código de processo civil, a reclamar o afastamento da revelia. Em
decisão  monocrática,  dou  provimento  ao  agravo.  (TJRS;  AI  0400069-69.2014.8.21.7000;  Porto
Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Marlene Landvoigt; Julg. 15/10/2014; DJERS 24/10/2014) 

4 Art.  249.  O  juiz,  ao  pronunciar  a  nulidade,  declarará  que  atos  são  atingidos,  ordenando  as
providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados. […]

§2º. Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o
juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.

5  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.



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).

Este entendimento, inclusive, encontra-se sumulado no enunciado n.° 404, do
STJ,  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
cadastros”. 

Os documentos de f. 88/98 comprovam que a Ré enviou a notificação escrita
prévia para o endereço que o próprio Autor indicou no cabeçalho da Inicial, f. 02,
sendo descabida, portanto, a condenação imposta pelo Juízo.

Por fim, considerando que o Recurso Adesivo interposto pelo Autor visava
unicamente majorar o quantum indenizatório e que o dever indenizatório da Ré foi
afastado, resta prejudicado o referido Recurso.

Posto isso, conhecida a Apelação da Ré, deixo de reconhecer a nulidade
processual arguida, por aplicação do §2º, do art. 249, do CPC, e, no mérito,
dou-lhe provimento para reformar a Sentença e julgar o pedido improcedente,
invertendo o ônus sucumbencial, observado o teor do art. 12, da Lei Federal n.°
1.060/50,  por  ser  o  Autor  beneficiário  da  gratuidade  judiciária,  julgando
prejudicado o Recurso Adesivo por ele interposto.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio 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. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


