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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009902-72.2008.815.0011
Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL
Advogada: Daniela Delai Rufato e outros
Apelado: Wellisson Wilker de Oliveira
Advogado: José Laécio Mendonça

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
CADASTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 
FALTA DE  PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.  ART.  43,  §  2º  DO 
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELO.  ACOLHIMENTO 
DAS  RAZÕES.  EXISTÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO.

-   Cumprindo,  o  promovido,  a  exigência  da  prévia 
notificação prevista pelo art. 43, § 2º, do CDC, impossível 
reconhecer a sua obrigação de indenizar o devedor.

-   A  Lei  nº  8.078/90  foi  criada  para  a  proteção  do 
consumidor diante da sua vulnerabilidade no mercado de 
consumo, não legitimando, todavia, a inadimplência.

-    A mera alegação da não realização da comunicação a 
que  se  refere  o  art.  43,  §  2º,  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor, por ocasião da inclusão do nome do devedor 
perante os bancos de dados creditícios,  não dá ensejo ao 
direito de cancelamento de registro válido, bem como ao 
recebimento  de  indenização.  Caso  contrário,  acabar-se-ia 
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por banalizar o  dano moral,  incentivando mais e  mais o 
ajuizamento de demandas em busca de indenizações pelos 
mais  corriqueiros  aborrecimentos,  o  que nada mais  é  do 
que promover a litigiosidade na busca pelo ganho fácil e 
indevido.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Tercei ra  Câmara  Cível  do  Egrégio 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Wellisson Wilker de Oliveira ajuizou Ação de Indenização 
por  Danos  Morais  com  pedido  de  antecipação  de  tutela  para  retirada  de 
restrição cadastral  contra o  SPC BRASIL – Serviço de Proteção ao Crédito, 
órgão de serviço da  Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL, 
alegando,  em resumo, ter sofrido dano moral  pela indevida inclusão do seu 
nome no banco de dados do promovido, sem a prévia comunicação prevista 
pelo Código de Defesa do Consumidor.

Tutela  antecipada  deferida,  ordenando  o  imediato 
cancelamento da negativação (fls. 14/15).

Após  regular  tramitação  do  processo,  o  MM.  Juiz  julgou 
procedente o pedido, condenando o promovido ao pagamento de indenização 
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de 
juros moratórios de 1% ao mês, além das custas e honorários advocatícios no 
importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 82/86).

Inconformado,  o  réu  interpôs  a  presente  apelação, 
pugnando  pela  total  reforma  da  sentença,  em  razão  da  regularidade  da 
notificação  prévia,  ou,  alternativamente,  pela  redução  do  quantum 
indenizatório (fls. 89/97).

Devidamente  intimado,  o  recorrido  não  apresentou 
contrarrazões.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em 
parecer  (fls.  108/109),  opinou  pelo  provimento  do  apelo,  reformando-se  a 
sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O 

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  apelante  cumpriu 
com a  obrigação  que  lhe  competia,  a  qual  tem  por  escopo  permitir  que  o 
consumidor,  tendo  conhecimento  da  inscrição,  tome  as  providências  que 
entender cabíveis, inclusive a de retificar possíveis equívocos.

Com efeito, analisando o caderno processual, vislumbra-se 
a  presença  do  protocolo  de  entrega  da  empresa  brasileira  de  correios  e 
telégrafos e a respectiva relação de correspondências enviadas, entre as quais 
se encontra a dirigida ao apelado, no mesmo endereço constante da petição 
inicial (fls. 28/30).

A norma consumerista não exige que a comunicação das 
inscrições efetuadas pelos bancos de dados sejam efetuadas por carta com AR 
(aviso de recebimento). Dispõe que o consumidor seja comunicado por escrito, 
e nada mais. 

Tanto é assim, que o STJ editou a Súmula 404, vazada nos 
seguintes termos:

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. 

Nessa  senda,  diversamente  do  alegado  na  inicial,  o 
promovido notificou previamente o recorrido, cumprindo os ditames do art. 
43,  §  2º  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Logo,  ausente  o  seu  dever 
indenizar.
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Ainda que assim não fosse,  não vejo  como prosperaria  o 
pedido de indenização formulado pelo promovente.

Em que pese o direito de o consumidor ter conhecimento de 
que os arquivos de consumo passaram a estocar informações a seu respeito, 
independente de provocação ou aprovação sua, cumpre ressaltar que, no caso, 
o registro é oriundo de dívida  não paga, considerando que não há nos autos 
notícia  acerca  da  inexatidão  ou  ilegalidade  do  débito,  fato  que  poderia 
responsabilizar  o  credor,  caso  tivesse  indevidamente  enviado  o  nome  do 
devedor aos órgãos de restrição ao crédito.

A  ilicitude  configura-se  com  a  inadimplência  do  autor, 
lembrando ser ele titular não só de direitos, mas também de obrigações. Penso, 
ademais,  não ser razoável  pretender ou fazer crer tenha o demandante sido 
surpreendido com a inclusão de seu nome no rol de negativados, visto que não 
honrou a compra que deu azo à negativação.

Qualquer pessoa razoavelmente informada, sabe que se não 
adimplir com suas obrigações estará sujeita ao cadastramento de seu nome nos 
arquivos de consumo.

O indivíduo que tem preocupação com a sua honra, objetiva 
ou subjetiva,  seu  bom nome,  sua  imagem,  sua  personalidade,  deve  agir  de 
modo a preservar esses atributos morais. Se não o faz, não pode pretender que 
os demais os preservem. Desse modo, a mera alegação do autor de que não 
recebeu a comunicação a que se refere o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do 
Consumidor,  quando  da  inclusão  de  seu  nome  junto  aos  bancos  de  dados 
creditícios, não dá ensejo ao recebimento de indenização, notadamente quando 
consta dos autos a comprovação da negativação do seu nome por mais 12 
(doze) outros débitos (fls. 11).

Nessa direção, percucientes são os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 
INSCRIÇÃO  SEMPRÉVIA  NOTIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA. 
CANCELAMENTO.  NEGATIVAÇÃO  ANTERIOR.DANO  MORAL 
INDEVIDO. SÚMULA Nº 385/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte, no 
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.134/RS, Rel. Ministra 
Nancy  Andrighi,  julgado  em10/12/2008,  DJe  1º/4/2009,  pacificou 
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entendimento no sentido de que a ausência de prévia comunicação ao 
consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito 
enseja a indenização por danos morais,  exceto se preexistirem outras 
inscrições regularmente realizadas. 2. Agravo regimental não provido. 
(STJ - AgRg no REsp: 1193031 RS 2010/0083298-7, Relator: Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/04/2013, 
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2013)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 
EM  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES.  EXISTÊNCIA  DE 
APONTAMENTOS  ANTERIORES  NÃO  CONTESTADOS. 
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  N.°  385  DO  STJ.  DIREITO  AO 
CANCELAMENTO  DO  REGISTRO.  DANOS  MORAIS. 
INADMISSÍVEL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
APELAÇÃO. REITERAÇÃO ARGUMENTOS DO PEDIDO INICIAL. 
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 
557,  CAPUT.  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  C  IV  IL.  Constitui 
entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n.° 385 do STJ 
que Da anotação irregular em c6dastro de proteção ao crédito, não cabe 
indenização  por  dano  moral,  quando  preexistente  leítima 
inscrição,ressalvando  o  direito  ao  cancelamento.  (TJPB  –  AC  nº 
00120100045481001 – 4ª C. Cível - Relator Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira - j. em 06/02/2013) 

A Lei nº 8.078/90 foi criada para a proteção do consumidor 
diante  da  sua  vulnerabilidade  no  mercado  de  consumo,  não  legitimando, 
todavia, a inadimplência. Interpretação diferente levaria as relações comerciais 
ao  caos,  visto  que,  os  consumidores  inadimplentes  não  poderiam  ser 
“incomodados” e passariam a ser senhores absolutos de suas próprias razões, 
ocorrendo, desse modo, uma inversão de valores.

Em  verdade,  para  a  configuração  do  dano  moral,  o 
magistrado deve pautar-se pela lógica do razoável, reputando dano somente a 
dor,  o  vexame,  o  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade, 
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em seu  bem estar.  Como bem ressalta 
Sérgio  Cavalieri  Filho,  em  muitos  julgados  e  na  obra  Programa  de 
Responsabilidade Civil, p. 89: 

Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou  sensibilidade 
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,  porquanto, além de 
fazerem  parte  da  normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no 
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 
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intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 
indivíduo.

Dissabores  e  contrariedades  que  fazem  parte  das 
contingências e vicissitudes da vida moderna em sociedade não abrem ensejos 
ao dano de natureza extrapatrimonial, e, não havendo constrangimento, sem 
dúvida não enseja condenação em danos morais.

A  honra  e  a  dignidade  das  pessoas  não  podem  ser 
transformadas em fontes de lucro, objetos de ganhos financeiros. Para que se 
configure o dano moral e conseqüente obrigação de reparar, presentes devem 
estar, assim como no dano material, o ilícito, o dano e a relação causal, nunca 
um ato supostamente ofensivo, sem a participação do réu.

Não é isso que assegura o próprio texto constitucional. Este 
protege a dignidade e a própria figura humana, mas quando haja efetivamente 
razões  ofensivas  que  caracterizem  os  danos  morais  e  imponha  o  dever  de 
reparação.

Feitas estas considerações,  dou provimento ao apelo, para 
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, invertendo-
se o ônus da sucumbência, com observância, entretanto, do disposto no art. 12 
da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 25 de 
setembro  de  2014, a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, além da Relatora, os Exmos. Des. Ricardo Vital de 
Almeida (Juiz Convocado) e José Aurélio da Cruz.  Presente ao julgamento o 
Exmo. Dr. Francisco de Paula Ferreira Lavor, representante da Procuradoria de 
Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 26 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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