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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0010004-60.2009.815.0011.
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Péricles Rezende Barros.
ADVOGADO: José de Alencar Guimarães (OAB/PB n. 3.402).
APELADA: Câmara de Dirigentes Lojistas da Cidade de Campina Grande - PB.
ADVOGADA: Andrezza Melo de Almeida (OAB/PB n. 13.260).

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO
DE  RESTRIÇÃO  CADASTRAL.  INDEVIDA  NEGATIVAÇÃO  EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
DA INSCRIÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO.  EMPRESA
ADMINISTRADORA  DO  CADASTRO.  OBRIGAÇÃO  DE  COMUNICAÇÃO
PRÉVIA A ELA IMPUTÁVEL. ART. 43, §2°,  DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  ENVIO  DA  NOTIFICAÇÃO  PELOS  CORREIOS  PARA
ENDEREÇO  DIVERSO  DO  DEVEDOR.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
DEVER  DE  INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  QUE
DEVE  CONSIDERAR OS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  A obrigação de notificação prévia da negativação do consumidor, insculpida no
art.  43, §2°, da Lei Federal n.° 8.078/90, é imputável à empresa gerenciadora do
cadastro de inadimplentes, pelo que ostenta legitimidade para figurar como ré em
ação  de  indenização  por  danos  morais  oriundos  da  suposta  inobservância  desta
formalidade.

2. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.083.291/RS, submetido ao regime
dos  recursos  repetitivos,  realizado  pela  Segunda Seção,  sob  a  relatoria  da  Min.ª
Nancy  Andrighi,  assentou  que  "para  adimplemento,  pelos  cadastros  de
inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que
comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à
inscrição  de  seu  nome  no  respectivo  cadastro,  sendo  desnecessário  aviso  de
recebimento".

3. Na hipótese de envio da notificação prévia para endereço diverso ao do devedor,
compete ao órgão gerenciador do banco de dados comprovar que referido endereço é
o fornecido pelo credor, ou seja, a empresa associada.

4.  O quantum indenizatório deve ser suficiente para reparar os danos sofridos pelo
ofendido sem caracterizar o enriquecimento ilícito, bem como para cumprir com sua
função punitiva-pedagógica, evitando que o ofensor volte a agir de forma ilícita.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n. 0010004-60.2009.815.0011,  em que figuram como Apelante Péricles  Rezende



Barros e  como Apelada a Câmara de Dirigentes Lojistas da Cidade de Campina
Grande - PB.

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

VOTO.

Péricles Rezende Barros interpôs  Apelação contra a Sentença, f. 127/133
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais c/c Cancelamento de Restrição Cadastral por
ele ajuizada em desfavor da Câmara de Dirigentes Lojistas da Cidade de Campina
Grande - PB, em que foi julgado improcedente o pedido, ao fundamento de que,
comprovada a comunicação prévia por escrito, nos termos exigidos pelo art. 43, §2º,
do CPC, f. 106, é lícito que a Apelada admita a inscrição do nome do Apelante no
cadastro de inadimplentes por ela administrado, ante a restrição creditícia constituir
um exercício regular de direito assegurado ao credor.

Em suas razões, f.  136/141, o  Apelante  afirmou que a Apelada admitiu a
inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes por débito não existente e sem
promover  sua prévia comunicação,  violando a regra disposta  no art.  43,  §2º,  do
Código de Defesa do Consumidor, ante o fato de, nos termos disposto no Extrato de
f. 106, a notificação foi enviada para endereço não coincidente com a sua residência,
pugnando pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para que o pedido
indenizatório seja julgado procedente.

Intimada, f. 142, a Apelada não apresentou contrarrazões, f. 143.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Superior Tribunal de Justiça1, em sede de recurso repetitivo, assentou que

1AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ENDEREÇO FORNECIDO
PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA DO
BANCO DE DADOS. JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83/STJ.  [...]  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- O entendimento desta Corte restou consolidado no julgamento do REsp 1.083.291/RS, Rela.
Mina.  NANCY  ANDRIGHI,  submetido  ao  regime  dos  recursos  repetitivos,  julgado  pela
Segunda Seção, no sentido de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da
obrigação consubstanciada no art.  43, § 2º,  do CDC, basta que comprovem a postagem, ao
consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo
cadastro,  sendo  desnecessário  aviso  de  recebimento.  -  A  postagem  deverá  ser  dirigida  ao



as  empresas  gerenciadoras  de  cadastros  de  inadimplentes  se  desobrigam  da
comprovação da notificação prévia da negativação2 pelo simples aporte, nos autos,
de  documento  que  ateste  o  seu  envio,  sendo  desnecessária  a  prova  do  efetivo
recebimento pelo consumidor, bastando que a correspondência tenha sido remetida
ao endereço informado pelo credor da dívida. 

Esse entendimento, inclusive, encontra-se sumulado no enunciado n. 404, do
STJ,  segundo  o  qual  “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”. 

Conquanto  se  verifique  no  Extrato  de  f.  106  houve  o  envio  prévio  da
notificação escrita ao Apelante, a referida comunicação foi remetida a endereço não
coincidente  com a  residência  deste,  conforme se  constara  na  Impressão  de  seus
dados cadastrais no Sistema de Proteção ao Crédito, f. 09, de modo que caberia à
Apelada provar que as informações equivocadas foram fornecidas pelo credor que
requereu a inscrição da inadimplência, ônus probatório do qual não se desincumbiu,
razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de indenização pecuniária por
danos morais.

Quanto ao valor da indenização, tem-se que para o seu arbitramento deve ser
considerada a potencialidade econômica do ofensor e do ofendido, a circunstância
de que o nome da Apelada foi encaminhado para cadastro de inadimplentes sem
prévia notificação, assim como a importância que representa o bom nome de uma
pessoa no trato comercial. 

Nesse contexto, dadas as particularidades do caso em questão,  bem como
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se razoável
o  valor  indenizatório  de  R$  5.000,00,  haja  vista  que  repara  satisfatoriamente  a
extensão do dano causado.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reformando

endereço  fornecido  pelo  credor." (REsp  1083291  RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009).
2.- No caso concreto, a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de notificação a que se
refere o artigo 43, § 2º, do CDC, ressaltando que a comunicação não precisa ser feita mediante AR
(aviso  de  recebimento),  bem  como  que  a  SERASA  enviou  a  correspondência  para  o  endereço
fornecido pelo credor. Julgamento em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
4.- Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

2Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes.

[...]

§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.



a  Sentença,  julgar  procedente  o  pedido,  ordenando  que  a  Apelada  retire  o
nome do Apelante do cadastro de inadimplentes e a condenando a pagar-lhe o
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  a  título de indenização por danos
morais,  corrigidos  monetariamente  pelo  INPC,  a  partir  da  data  deste
Julgamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação,
bem como as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) do valor da condenação.

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 maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega 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


