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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0030816-84.2013.815.0011
ORIGEM             :  7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Júnior Gomes dos Santos
ADVOGADO : Antônio de Pádua Pereira (OAB/PB 8.147)
APELADO : Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza
ADVOGADA : Andrezza Melo de Almeida (OAB/PB 13.260).

CONSUMIDOR – Apelação Cível – Ação de
indenização por  danos morais  – Inscrição
em cadastro de inadimplentes  – Envio de
correspondência  para  endereço  correto  –
Comunicação  prévia  –  Comprovação  -
Exigência do artigo 43, § 2º do CDC – Dano
moral – Não ocorrência – Sentença mantida
- Desprovimento.

− O  entendimento  jurisprudencial
majoritário  atual  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, é de que a comprovação do envio
de  notificação  prévia  para  o  endereço  do
devedor, com o fito de inscrição no cadastro
de inadimplentes, afasta a configuração do
dano moral. 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  a  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso  nos
termos da súmula de julgamento de folha retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  interposta  por
JÚNIOR GOMES DOS SANTOS (fls. 65/70), insurgindo-se contra a sentença
(fls. 56/62) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de
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Campina Grande que, nos autos da ação de indenização por danos morais
ajuizada  em  face  da  CÂMARA  DE  DIRIGENTES  LOJISTAS  DE
FORTALEZA, julgou improcedente o pedido formulado na peça de ingresso.

Nas razões recursais,  a apelante sustenta
que houve violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, face
à ausência de prévia notificação.

Contrarrazões às fls. 73/81.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fls. 87/89).

É o relatório.

VOTO

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da
ocorrência de dano moral em virtude da inclusão em cadastro de devedores,
sem a prévia comunicação ao devedor.

Júnior Gomes dos Santos, ora recorrente,
invocou, na peça inaugural, como causa de pedir, a ausência de notificação
prévia para a inclusão do seu nome em cadastro de restrição creditícia na
CDL de Fortaleza, pleiteando em virtude tal fato, uma indenização por danos
morais.

O magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido inicial.

Irresignado, o requerente manejou recurso
de apelação, aduzindo que houve descumprimento da determinação do art.
43, §2º do CDC, eis que não fora notificado previamente acerca da inclusão
de seu nome nos cadastros dos inadimplentes. 

Em  que  pesem  os  argumentos  da
recorrente, a sentença não merece reforma.

Dispõe o art. 43, § 2º, do CDC: “A abertura
de  cadastro,  ficha,  registro  e  dados  pessoais  e  de  consumo  deverá  ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

Percebe-se,  não  haver,  de  fato,  exigência
legal, no sentido de que a postagem da notificação deva ser procedida por
carta  registrada,  devendo  ser  respeitado  o  princípio  de  que  “ninguém  é
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (CF,
art. 5º, I).
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Assim,  observa-se  que  os  documentos
anexados pela apelada comprovam a expedição de notificação remetida (fls.
63/65),  para o endereço  o corresponde aquele declinado pela apelante na
inicial. 

Diante do envio ao endereço correto, torna-
se forçoso reconhecer que o preceito emanado do §2º, do art. 43, do Código
de Defesa do Consumidor, restou devidamente cumprido.

Como tal prova veio aos autos, tenho que a
ré  comprovou o envio da notificação para o endereço do autor. Assim, logrou
a demandada demonstrar ter sido efetuada a notificação prévia do registro, o
que permitiu a devedora solver sua dívida ou enfrentá-la de maneira a evitar o
cadastramento. 

Desta  forma,  não  restou  caracterizada  a
culpa da apelada.

A  jurisprudência  do  Colendo  Superior
Tribunal de Justiça assegura que a notificação prévia efetiva-se com o simples
envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. Confira-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CADASTRO DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.ENVIO  COMPROVADO.
FORMALIDADE  DA NOTIFICAÇÃO.  REEXAME  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO
MANTIDA.1.  De  acordo  com  o  entendimento
consolidado  nesta  Corte,  a  notificação  prévia  de  que
trata o art.  43,  § 2º,  do CDC, considera-se  cumprida
pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples
envio da correspondência ao endereço fornecido pelo
credor.  2. No caso, o Tribunal de origem, analisando a
prova dos autos, concluiu que a exigência do art. 43, §
2º, do CDC foi devidamente cumprida. Dessa forma, não
há como proceder ao exame da pretensão recursal,  no
sentido  de  verificar  se  tal  notificação  continha  a
informação  sobre  a  possibilidade  de  negativação  do
nome  do  recorrente,  a  teor  da  Súmula  n.  7/STJ.  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp  245667/PR  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  2012/0222011-3,
Rel.  Ministro  Antônio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,
DJe 23/04/2013). Grifei. 

Outra:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECURSO ESPECIAL. ARTS.458, 515 E 535 DO CPC.
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
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EM  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO.  COMPROVAÇÃO  DO
RECEBIMENTO.  DESNECESSIDADE.  1.  Em
conformidade  com  a  jurisprudência  do  STJ,  é
obrigatória  a  notificação  do  devedor  a  respeito  da
negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes,
não se impondo ao órgão ou entidade que procede à
notificação o dever de comprovar o efetivo recebimento.
Precedentes. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg  no  AREsp  245667/PR  AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2010/0031210-
9,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Terceira
Turma, DJe 25/04/2012).Grifei.

No caso  em tela,  como  visto  alhures,  os
documentos  colacionados  ao  encarte  processual  atestam  o  envio  de
notificação premonitória ao apelante, informando a possibilidade de inclusão
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pelo que se conclui que
foi observada a exigência do art. 43, § 2º, do CDC, não havendo que se falar
em prática de ato ilícito.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO
à apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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