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APELANTE : Alvino Cruz de Oliveira
ADVOGADO : Francisco Porfirio Assis Alves Silva (OAB/PB 21.952) 
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ADVOGADO : Rafael Rodrigues Coelho (OAB/PB 14.237).

CONSUMIDOR – Apelação Cível – Ação de
indenização por  danos morais  –  Inscrição
em  cadastro  de  inadimplentes   –
Comunicação  –  Envio  prévio  de
correspondência  –  Comprovação  –
Ausência  de  ato  ilícito  –  Requisito  para
configuração da responsabilidade civil  não
atendido  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento.

− “Havendo notificação prévia pelo próprio
credor  da  existência  do  débito  e  do
encaminhamento do nome do devedor para
inscrição  em  cadastro  de  inadimplência,
entendem-se cumpridos os objetivos do §
2º, do art. 43, do CDC, razão pela qual não
há  falar-se  em  direito  à  percepção  de
indenização  por  dano  moral  em  face  do
arquivista” (AgRg  no  REsp  1.143.648/RS,
Rel.  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Quarta
Turma,  julgado  em  18.06.2015,  DJe
25.06.2015)”.
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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  cível  interposta  por
ALVINO CRUZ DE OLIVEIRA (fls. 89/94), em face da  CDL – CÂMARA DE
DIRIGENTES  LOJISTAS  DE  BELO  HORIZONTE,  insurgindo-se  contra  a
sentença (fls. 83/86) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande que, nos autos da ação de indenização por
danos morais, julgou improcedente o pedido deduzido na exordial, diante a
ausência  de  comprovação  da  conduta  culposa  da  promovida.  Custas  e
honorários sucumbenciais a cargo do promovente, estes fixados no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), tais valores suspenso pela Lei nº 1.060/50.

Nas razões recursais (fls. 89/94), o apelante
sustenta   que  o  simples  protocolo  de  correspondências  enviadas  não  é
documento  hábil  para  comprovar  a  notificação  prévia  do  devedor,  não
havendo a comprovação do efetivo encaminhamento ao endereço indicado.

Contrarrazões às fls. 97/104.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fl. 110).

É o relatório.

VOTO

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da
responsabilidade da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
pela suposta falta de notificação prévia do autor antes da inclusão do nome no
cadastro de restrição creditícia, ensejando a condenação em indenização por
danos morais. 

Porquanto,  passa-se a analisar  se houve,
ou não, a realização de prévia comunicação da autora, antes da inclusão do
seu nome no cadastro de devedores.
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Compulsando  os  autos,  verifico  que  não
houve descumprimento do disposto no art. 43, §2º do CDC1, eis ter havido
comunicado  antes  que  o  nome do  autor  fosse  disponibilizado  na  lista  de
inadimplentes. É que dos documentos de fls. 33/34, se percebe que a apelada
comprovou ter remetido para o endereço do promovente prévia comunicação.

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

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  FALTA  DE  NOTIFICAÇÃO.
IRREGULARIDADE  DA  INSCRIÇÃO  NEGATIVA.
EXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO  DA  ILEGITIMIDADE  DESSA
DÍVIDA. DANO MORAL. FALTA DE CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 385, DO STJ. MEROS ABORRECIMENTOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Conforme súmula
385 do Colendo STJ, "da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral,  quando  preexistente  legítima  inscrição,
ressalvado  o  direito  ao  cancelamento.  No  caso,  ainda
que  existisse  irregularidade  na  comunicação prévia,  o
apontamento  negativo  preexistente  afasta  a  pretensão
exclusiva  de  reparação  moral.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00086673120128150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 30-
01-2018) 

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

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.
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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
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 se pode observar,
os documentos colacionados ao encarte processual atestam a  ausência da
prática  de  ato  ilícito que  possa  ensejar  a  responsabilidade  civil  da
demandada, ora recorrida, para pagamento de indenização à apelante,  eis
que fora observada a exigência do art. 43, § 2º, do CDC.

Ante  todo  o  exposto,  NEGA-SE
PROVIMENTO  à apelação cível, mantendo a decisão do juiz  “a  quo” em
todos os termos proferidos.

 
É como voto.

                                      
Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio

Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

                    
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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