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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE  A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030758-81.2013.815.0011 
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado, em substituição à Desª Maria
 das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Reginaldo Andrade
ADVOGADO: Alisson Mendonça Guimarães
APELADO: SERASA - S/A
ADVOGADO: André Ferraz de Moura

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
LANÇAMENTO  DE  NOME  DO  CONSUMIDOR  NO  ÓRGÃO  DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. ALEGAÇÃO, NO RECURSO, DE
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, NA FORMA DO ART. 43, § 2º,
DO  CDC.  DESACOLHIMENTO.  NOTIFICAÇÃO  EFETIVADA  VIA
CORREIOS. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. 

- Comprovado que existiu a notificação prévia, prevista no art. 43, § 2º, do
CDC,  não há que  se  falar  na  existência  do ilícito,  não  se configurando,
portanto, a situação prevista nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, c/c
o art. 5º, incs. V e X, da Constituição Federal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação.

REGINALDO ANDRADE apelou da sentença (f. 70/74) proferida pelo Juiz
de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que julgou improcedente o
pedido  formulado  na  ação  de  indenização  por  danos  morais  com pedido  de  tutela
antecipada promovida em face de SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
BANCOS S/A. 

Historiam  os  autos  que  o  autor/apelante,  ao  tentar  realizar  compra  no
comércio de Campina Grande, foi impedido porque seu nome encontrava-se negativado
no SPC. Diante disso, alega desconhecer o motivo, além de não ter sido comunicado
dessa restrição. 
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No  apelo  (f.  76/82),  sustenta  a  existência  do  dano  moral  porque  a
notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e reclamada na exordial, não fora
efetivada.

Intimada,  a  parte  apelada,  às  f.  86/91,  apresentou  contrarrazões  pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 103/106, deixou de opinar sobre
o mérito, por entender ausente interesse público.

É o relatório.

                  VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                            Relator

O  apelante  pretende  ver  reformada  a  sentença,  por  entender  que  o
lançamento do seu nome, pelo apelado, junto aos órgãos de proteção ao crédito, foi
medida ilegal, haja vista não ter sido notificado previamente.

De fato,  cabe ao apelado incluir  nos  seus  cadastros  os  nomes dos  maus
pagadores, uma vez que se ampara em norma legal para tal atitude, desde que proceda à
notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei n. 8.078/90 (CDC).

A pretensão do apelo se fundamenta na ocorrência do dano moral, sob a tese
de  inexistência  da  prévia  notificação,  já  que  os  documentos  apresentados  pelo
réu/apelado não seriam idôneos.

Não assiste razão ao recorrente. 

Da leitura dos documentos juntados à contestação (f. 48/50), observa-se que
o apelante foi notificado, via Correios, da anotação existente em seu nome.

Portanto, não há que se falar em responsabilidade objetiva da parte recorrida
(SERASA), de modo a pagar indenização ao apelante, já que não ocorreu falha no seu
ato, notificando regularmente o consumidor, conforme já dito.

A  indenização  por  dano  moral  é  assegurada  pelo  art.  5º,  inc.  V,  da
Constituição da República, além dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, desde que
preenchidos os requisitos legais para tal procedimento, o que não é o caso dos autos.

Do exposto, a insurgência recursal não encontra guarida, ante a inexistência
do dano moral, em virtude da comprovada notificação prévia, que foi encaminhada ao
endereço do autor/apelante,  o  mesmo informado na  petição inicial,  qual  seja:  RUA
JOÃO  ALBERTO  COUTO  MAIA,  N.  70  –  BAIRRO  VELAME  –  CAMPINA
GRANDE. 

Logo,  inexistindo os  pressupostos  geradores  do  dano moral  –  o  dano,  a
culpa do agente ou o risco e o nexo de causalidade – não existe o dever de indenizar.

A respeito da notificação prévia, o STJ tem acolhido o entendimento de que
o órgão de proteção ao crédito deve comunicar ao consumidor acerca do registro de seu
nome no cadastro de devedores, enviando-lhe correspondência, mas não exige a prova
de seu recebimento. Nesse sentido:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO
MORAL. NOTIFICAÇÃO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. PRESCINDIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NO  SERASA. INFORMAÇÕES INCORRETAS
PRESTADAS  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  AO  ÓRGÃO
CADASTRADOR.  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA EFETUADA.  COMPROVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE  INFRINGÊNCIA AO  ART.  43,  §  2º,  DO  CDC.  1.  O
Tribunal a quo, mantendo a sentença singular, concluiu pela total responsabilidade
da instituição financeira, Losango Promotora de Vendas Ltda. (documento de fls.
60)  nas informações incorretas por ela fornecidas ao SERASA, contendo número
do CPF da autora, vinculado ao nome e endereço de uma terceira pessoa. 2. Não
ocorreu a alegada infringência ao artigo 43, § 2º, do CDC. Como demonstraram as
instâncias ordinárias, os documentos de fls. 61/62 comprovam que o SERASA, ora
recorrido, remeteu devidamente as comunicações relativas à inscrição negativa do
interessado, de acordo com os dados existentes em seu cadastro, fornecidos pela
instituição  financeira:  ‘Desse  modo,  agiu  o  réu  no  exercício  regular  de  sua
atividade’. (Acórdão, fls. 287). [...] 4. Recurso não conhecido.2

Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

DANOS  MORAIS  C/C  CANCELAMENTO  DE  REGISTRO  NEGATIVO.
SERASA. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Alegação de ausência de
notificação  prévia.  Acolhimento  do  pedido.  Apelação  Cível.  Envio  de
correspondência  ao  endereço  da  autora.  Regra  do  art.  43,  §2º  do  CDC.
Atendimento.  Inexistência  de  ilicitude  na  conduta  da  Serasa.  Inversão  do
ônus da sucumbência.  Provimento do recurso.  Restando comprovado que a
Serasa enviou  correspondência  à  autora,  notificando-a  previamente  da
inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes - regra do artigo 43, §2º
do CDC, não há que se falar em ilicitude de conduta a justificar indenização
por  danos  morais.  Os  atos  praticados  em exercício  regular  de  direito  não
constituem ilícitos civis (Art. 188, inciso I do CPC). 3

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL
POR  DANOS  MORAIS  C/C  CANCELAMENTO  DE  RESTRIÇÕES
CADASTRAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO JUNTO À
ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL  DE  SÃO  PAULO  (ACSP).  DISCUSSÃO  EM
TORNO DA EXISTÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ DO §2º DO
ART.  43  DO  CDC.  SENTENÇA  DE  PROCEDENCIA.  […]  MÉRITO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO DO DEVER
DE INDENIZAR.  EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.  DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  POSSIBILIDADE.  SÚMULA  404  DO  STJ.
DISPENSA  DO  AVISO  DE  RECEBIMENTO  (AR).  EXISTÊNCIA  DE

1 STJ - Agravo de Instrumento 798.565- RJ. Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa – DJ 13/02/2007. No mesmo sentido: Resp

831698/ PB – Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros – DJ 09/11/2006; Resp 810833/RS – Relator: Ministro Carlos Alberto

Menezes Direito – DJ 21/11/2006.
2 REsp 714196/RJ; Recuso Especial 2004/0181984-9 - Ministro Jorge Scartezzini (1113) - T4 - Quarta Turma - DJ 12.03.2007 p.

239. 
3 Apelação  Cível  001.2004.021037-7/001,  Relator: Des.  Antônio  de  Pádua  Lima  Montenegro,  Ano: 2006,  Data

Julgamento: 4/4/2006, Data de Publicação: 11/5/2006, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Origem: Capital.
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DOCUMENTO QUE COMPROVA O ENVIO VIA POSTAGEM. RELEVÂNCIA.
REFORMA DA SENTENÇA. DOU PROVIMENTO DO APELO. - "Súmula 404
do STJ: 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". -
Restou demonstrado a postagem de notificação prévia nos termos da Súmula 404
do  STJ.  Provada  a  postagem,  mesmo  de  forma  simples,  da  notificação  pela
Associação  Comercial  de  São  Paulo  é  induvidoso  que  o  pedido  contra  a
ré/recorrente é improcedente, dada a ausência de responsabilidade pelo evento. -
Reconhecer o dano moral no caso em comento, quando o postulante vem a juízo
questionando  a  ausência  de  uma  formalidade  legal  no  procedimento  de
negativação, qual seja, a notificação prévia, sem questionar a existência da dívida
inscrita, seria estimular a inadimplência e banalizar o instituto do dano moral, que,
vale ressaltar, não fora criado para tais propósitos.4

Ademais, a alegação exposta na impugnação e ratificada no apelo de que
a  inserção  do  nome  do  recorrente  junto  ao  SPC/SERASA se  deu  em  17/12/2011,
indicando as  f.  10 para tal  arguição,  e  de  que a  comunicação juntada pelo apelado
aconteceu em 18/09/2013; a primeira data é inverídica, já que dito documento (f. 10 –
informação da negativação) data de 17 de setembro de 2013, e não de 17/12/2011, ou
seja, um dia antes da comunicação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN  DA CUNHA RAMOS ,  que  participou  do  julgamento  com  ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO DE A. D. FERREIRA) e com o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA MAIA
DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator

4 TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  n.  00204229120088150011,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Des.  JOSÉ
AURÉLIO DA CRUZ, j. em 28-08-2014.


