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− São  os  bancos  de  dados  que  adquirem, 
montam  e  administram  seus  sistemas  de 
computação, permitindo ou negando o acesso. Ainda 
que  alguns  destes  bancos  atuem  como  simples 
intermediários,  ainda  assim  devem  ser 
responsabilizados,  pois  foi  exatamente  nessa 
condição  de  depositário  de  informações  que  o 
legislador  previu  os  riscos  e  a  necessidade  de 
controle.  Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade 
passiva.
− A jurisprudência vem aceitando o recurso com 
fim  exclusivo  de  prequestionamento,  não 
entendendo,  nesta  hipótese,  como  procrastinatório 
ou passível de imposição de multa. Assim, verifica-se 
que  não  têm  caráter  protelatório  os  presentes 
Embargos  de  Declaração  com  a  finalidade  de 
prequestionar e, quanto a isso, não pairam dúvidas, 
eis  que a matéria  se encontra sumulada pelo STJ 
(Súmula n° 98). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR os  Embargos  de Declaração,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.352.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  dois  Embargos  de  Declaração  (fls.335/338  e 

fls.341/344) interpostos, respectivamente,  pela Associação Comercial de São 

Paulo – ACSP e SERASA S/A. 

O primeiro recurso teve exclusivo  fim de prequestionamento 

dos artigos  535, I e II; 267, VI; 332 e 333 do CPC, além do art.43 e parágrafos 

do CDC.

No  segundo  recurso,  a  SERASA  alegou  sua  ilegitimidade 

passiva por entender que a responsabilidade das informações passadas é da 

instituição credora.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  analisar  a  questão  da  legitimidade  da 

SERASA.

Pois bem.

A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome 

nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável 

pela manutenção do cadastro.

Outrossim,  segundo  Antônio  Herman  de  Vasconcelos  e 

Benjamim o  “arquivo de consumo tem o poder (mais que isso, o dever)  de 

controle e administração global do sistema, já que proprietário das informações 

assentadas,  cabendo-lhe  vários  tipos  de  obrigações,  todas  inderrogáveis  e 

indisponíveis, valendo mencionar: a) o dever de verificação da veracidade do 

dado; b) o dever de comunicação; c) o dever de fiscalização dos assentos; d) o 

dever de atualização das anotações; e) o dever de cancelamento ou retificação 
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dos lançamentos; e f) o dever de sigilo. Em síntese, quem tem a última palavra 

é  o  arquivista.  O  fato  de  ele,  contratualmente  ou  de  fato,  abrir  mão  da 

totalidade ou de parte desse poder sucede a sua conta e risco e em nada altera 

sua posição perante o CDC.” 1

São os bancos de dados que adquirem, montam e administram 

seus sistemas de computação, permitindo ou negando o acesso. Ainda que 

alguns destes bancos atuem como simples intermediários, ainda assim devem 

ser responsabilizados, pois foi exatamente nessa condição de depositário de 

informações que o legislador previu os riscos e a necessidade de controle.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

O recurso da Associação Comercial  de São Paulo  – ACSP 

teve exclusivo fim de prequestionamento dos artigos  535, I e II; 267, VI; 332 e 

333 do CPC, além do art.43 e parágrafos do CDC.

Sobre o assunto, Nelson Nery Jr. asseverou que:

” 1. O prequestionamento é apenas um meio para instar-
se  o  juízo  ou  tribunal  de  origem  a  decidir  a  questão 
constitucional ou federal que se quer ver apreciada pelo 
STF ou STJ, no julgamento do RE e do REsp; (...) 3. O 
verdadeiro requisito de admissibilidade do RE e do REsp 
é o cabimento, que só ocorrerá quanto às matérias que 
tenham  sido  efetivamente  decididas  pelas  instâncias 
ordinárias (CF 102, III e 105 III) (...) 8. Os EDcl fundados 
na  omissão  só  serão  admissíveis,  com  caráter 
prequestionador,  quanto à matéria a respeito da qual  o 
tribunal tinha o dever de se pronunciar – quer porque foi 
argüida,  quer  porque é de ordem pública  – mas não o 
fez.” 2

A jurisprudência vem aceitando o recurso para com esse fim, 

não entendendo, nesta hipótese, como procrastinatório ou passível de imposição 

de  multa.  Assim,  verifica-se  que  não  têm  caráter  protelatório  os  presentes 

Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionar e, quanto a isso, não 

1  Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 7ª edição, 
Forense:2001,p.423.

2  NENY JR., Nelson e WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos 
Cíveis e de Outras Formas de Impugnação às Decisões Judiciais – v. 4. Editora Revista dos Tribunais, 
págs. 863/864.
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pairam dúvidas, eis que a matéria se encontra sumulada pelo STJ (Súmula n° 

98).

Os artigos prequestionados  foram:  arts. 535, I e II; 267, VI; 332 

e 333 do CPC, além do art.43 e parágrafos do CDC.

O art.267, VI, do CPC não se aplica ao presente caso, uma 

vez que se vislumbra todas as condições da ação.

Quanto ao ônus da prova (arts.332 e 333 do CPC), não restam 

dúvidas que o Autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito.

Por  fim,  no  que  tange  ao  art.43  do  CDC,  entendo  que  o 

consumidor  provou  que  os  Promovidos  não  cumpriram  as  regras 

consumeristas, uma vez que procederam, indevidamente, com a inscrição do 

nome  do  Embargado  nos  órgãos  restritivos  sem  que  o  mesmo  tivesse 

contraído as dívidas alegadas.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora  Dra.  Vanda Elizabeth   Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque),  e  o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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