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EMENTA:  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  AÇÃO  AJUIZADA EM  FACE  DA
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS. ALEGADA INSCRIÇÃO DO NOME
DA CONSUMIDORA AUTORA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
POR  DÉBITOS  INEXISTENTES.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
OBSERVÂNCIA PELA APELANTE DO PROCEDIMENTO DO ART. 43, § 2º,
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  ANTES  DO  REGISTRO.
INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA ENTIDADE MANTENEDORA DO CADASTRO
DE SÓ  EFETUAR A INSCRIÇÃO  APÓS  AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DO
DÉBITO.  RESPONSABILIDADE  DOS  CREDORES.  IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PROVIMENTO.

Havendo sido observado o procedimento do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor,  não  é  a  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas,  enquanto  entidade
mantenedora de serviço de proteção ao crédito, responsável pela inscrição do nome
do consumidor por  débitos supostamente inexistentes,  considerando que não lhe
incumbe averiguar, antes do registro, a procedência da informação.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003163-10.2013.815.0011, em quefiguram como partes o
CDL – Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  de  Campina  Grande  e  Maria  do  Socorro
Santos

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em dar-lhe provimento.

VOTO.

A CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande interpôs
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande,  nos autos  da Ação Declaratória  de Inexistência  de Débito c/c
Indenização por Dano Moral  em face dela  ajuizada por  Maria do Socorro dos
Santos,  f.  84/86, que julgou procedente o pedido, declarando a inexistência dos
débitos  apontados  como  fundamento  para  inscrição  do  nome  da  Autora,  ora
Apelada, no SPC – Serviço de Proteção ao Crédito, condenando-a ao pagamento de
R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao
mês  e  correção  monetária,  a  partir  do  evento  danoso,  arbitrando  os  honorários
advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.



Em suas Razões, f. 90/97, alegou que sua função, no sistema do Serviço de
Proteção ao Crédito, é tão somente informar aos consulentes os registros constantes
no banco de dados, que são efetuados pelas sociedades empresárias e empresários
associados,  sendo  deles  a  responsabilidade,  de  acordo  com seu  raciocínio,  pela
inclusão das informações e pelo cancelamento dos registros.

Afirmou que não tem acesso aos documentos comprobatórios dos débitos e
que as notificações, para fins de cumprimento do art. 43, § 2º, do Código de Defesa
do Consumidor, são enviadas aos endereços informados, também, pelos associados.

Defendeu  a  inexistência  de  prova  de  qualquer  irregularidade  a  ela
imputável que justifique a pretendida a indenização por dano moral.

Requereu, ao final, a reforma da Sentença para que o pedido seja julgado
improcedente.

Intimada, f. 101, a Apelada não apresentou contrarrazões, f. 101-v.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 87, e o preparo foi recolhido, f. 99, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Câmara
de  Dirigentes  Lojistas,  se  também  atua  reproduzindo  informações  contidas  em
outros  bancos  de  dados,  a  exemplo  do  Servido  de  Proteção  ao  Crédito,  tem
legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos morais.

Ilustrativamente:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OUTROS BANCOS DE
DADOS.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  A
jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade  ad causam de associação
ou câmara de dirigentes lojistas que reproduz informações contidas em outros
bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito,
devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor
da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. 2. Agravo interno
não provido (STJ, AgInt no AREsp 1081367/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017).

O referido entendimento foi firmado em ação que tinha como causa do
pedido  de  indenização  por  dano  moral  a  inocorrência  de  prévia  notificação  ao
consumidor antes da inscrição do seu nome no serviço de proteção ao crédito, que,
de fato, é dever do órgão mantenedor do cadastro, na linha do disposto no art. 43, §
2º, do Código de Defesa do Consumidor1, com a interpretação dada pela Súmula n.

1 Art.  43, § 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.



359 do Superior Tribunal de Justiça2.

A demanda em apreciação, contudo, tem como causa de pedir fato diverso:
alega a Autora, ora Apelada, que foram registrados pela Apelante, em seu desfavor,
no Serviço de Proteção ao Crédito, dois débitos inexistentes, não havendo sequer
controvérsia a respeito da observância da regra do mencionado art. 43, § 2º.

Não  incumbe  à  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas,  enquanto  gestora  de
cadastro de inadimplentes, ou mesmo ao Serviço de Proteção ao Crédito, o ônus de
averiguar,  previamente  à  inscrição,  a  existência  do  débito  ou  o  de  munir-se  de
documentos comprobatórios do negócio jurídico do qual se originou a dívida.

Nesse sentido, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SUPOSTA COBRANÇA DE INDÉBITO.  PRETENSA INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM  CADASTRO  DE  INADIMPLÊNCIA.  AÇÃO  PROPOSTA
EXCLUSIVAMENTE  EM  DESFAVOR  DA  CÂMARA  DE  DIRIGENTES
LOJISTAS.  PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.  ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DO  PROCESSO  SEM RESOLUÇÃO DO  MÉRITO.  APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE A ASSOCIAÇÃO DEVE RESPONDER PELOS ATOS DOS
SEUS  ASSOCIADOS.  FUNDAMENTO  LEGAL.  AUSÊNCIA.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  QUE  PERMITAM  A  CONCLUSÃO  DE  QUE  HOUVE  O
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AO CADASTRO MANTIDO PELO SPC.
NECESSIDADE.  AUSÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  NA INSCRIÇÃO.  FATO
NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.  Não
havendo  elementos  probatórios  nos  autos  que  permitam  a  conclusão  de  que  a
Câmara de Dirigentes Lojistas é responsável por fornecer informações ao cadastro
mantido pelo  Serviço  de  Proteção  ao  Crédito – SPC, a  associação não deve ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não pode ser
culpabilizada  por  atos  ilícitos  praticados  pelos  seus  associados.  Entendimento
adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação
nº 1010142-84.2016.8.26.0196. 2.  A Câmara de Dirigentes Lojistas não possui
legitimidade passiva   ad causam   para integrar a lide em que se julga a pretensão
de recebimento de indenização por dano moral advindo de inscrição indevida,
porquanto a Associação não é responsável por inscrever ou divulgar o nome
daqueles  constantes  em  cadastros  de  inadimplência.  Razão  de  decidir  que
fundamentou  o  julgamento  da  Apelação  nº  0440107-60.2013.8.21.7000,  pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJPB, Apelação n. 0000413-
36.2009.815.0541, 4ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira, DJe 9/6/2017).

Embora o raciocínio ora explanado fosse suficiente para o indeferimento
liminar  da  Inicial,  com  a  extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,  por
ausência de legitimidade passiva ad causam, consoante os art. 330, II, e 485, I e VI,
do Código de Processo Civil, as condições da ação são analisadas pela leitura da
exordial,  à  luz  das  afirmações  nela  deduzidas,  e,  no  caso,  está-se  chegando  à
conclusão  sobre  a  ausência  de  responsabilidade  da  Apelante  após  a  análise  do
acervo probatório, configurando, portanto, verdadeira resolução do mérito.

O procedimento que cabe à Apelante antes de permitir a negativação do
nome de consumidores, por imposição do art. 43, § 2º, do CDC, foi devidamente
observado, f. 67/71, e a Apelada não se desvencilhou do ônus de provar que a CDL

2 Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.



tinha  ciência  da  inexistência  do  débito,  razão  pela  qual  não  pode  ela  ser
responsabilizada civilmente, no caso, pela alegada ilicitude da inscrição.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para,
reformando a Sentença, julgar improcedente o pedido, condenando a Apelada
ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios
sucumbenciais,  que fixo em R$ 2.000,00, obrigação que ficará sob condição
suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo
Civil, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, f. 12.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  10  de  ABRIL de
2018,conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico
Martinho daNóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma.  Procuradora de Justiça
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


