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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 5ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO CÍVEL
N. Processo : 20161610096315APC

(0006581-43.2016.8.07.0020)
Apelante(s) : MARCIO MACHADO DE MENDONCA
Apelado(s) : GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA

- ME E OUTROS
Relator : Desembargador ROBSON BARBOSA DE

AZEVEDO
Acórdão N. : 1089207

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO

SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 43, § 2º, CDC).

SÚMULAS 359 E 404 - STJ. ENDEREÇO FORNECIDO PELO

CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.      Nos termos do § 2º, do art. 43, do CDC, "a abertura de

cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá

ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não

solicitada por ele". Tal imposição às entidades mantenedoras

de cadastro para comunicar ao consumidor acerca da restrição

de crédito realizada em seu nome também está elucidada na

súmula 359 do STJ.

2.      Segundo a súmula 404 do STJ, basta a comprovação que

foi enviada correspondência ao endereço do consumidor

notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo

cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento (AR).

3.      Conforme jurisprudência do STJ e deste E. TJDFT, órgão

de proteção ao crédito que envia a notificação ao devedor no

endereço fornecido pelo credor não comete ato ilícito.

4.      RecursoCONHECIDO eDESPROVIDO. Sentença
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Fls. _____

Apelação Cível 20161610096315APC

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ROBSON BARBOSA DE

AZEVEDO - Relator, ANGELO PASSARELI - 1º Vogal, SEBASTIÃO COELHO - 2º

Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO,  em

proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO. NEGAR PROVIMENTO.,

de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 11 de Abril de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO

Relator
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 Para compreensão do caso, peço vênia ao d. Magistrado a quo para

utilizar o relatório da sentença de fls. 165/174, in verbis:

 

 “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada

por MARCIO MACHADO DE MENDONÇA em desfavor de

GALVANOPLASTIA POCKEL E PRADO LTDA ME e SERASA.

 O autor sustenta na inicial (fls. 2/12) que, em março/2015, ao

efetuar compras em estabelecimento comercial local, foi

informado que seu nome estava inscrito no cadastro de

inadimplentes do SERASA, referente a suposto débito de

duplicatas de n. 055 e 056, ambas no valor de R$ 3.624,50

(três mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta

centavos). Afirma que os débitos seriam referentes a compras

não pagas e vencidas em 14/04/2014 e 27/05/2014, junto à

primeira requerida. Alega que, embora a segunda requerida

tenha excluído os apontamentos após processo judicial, em

21/09/2016, soube que os referidos débitos foram novamente

cadastrados no nome do autor. 

 Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o

seu pleito, alegando que a conduta ilícita do requerido

provocou danos extrapatrimoniais indenizáveis. Ao final,

requer: (i) tutela de urgência para determinar a exclusão do

nome do autor de cadastro de proteção ao crédito; (ii)

declaração da inexigibilidade dos débitos referidos (iii)

condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00

(trinta mil reais) por danos morais; (iv) condenação dos

requeridos nas verbas sucumbenciais. O requerente juntou

Fls. _____
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de recurso de apelação (fls. 190/201) interposto por

MÁRCIO MACHADO DE MENDONÇA contra sentença (fls. 165/174) proferida pela

Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer

cumulada com reparação de danos, com pedido de tutela antecipada antecedente,

proposta pela apelante em desfavor de GALVANOPLASTIA POCKEL E PRADO

LTDA MEe SERASA S.A.
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procuração (fl. 14) e documentos (fls. 15/56).

 Foi determinada emenda à inicial para recolhimento das custas

iniciais e apresentação de documentos (fl. 59). 

 O autor juntou guia de recolhimento de custas devidamente

pagas (fl. 60).

 O juízo deferiu a tutela de urgência requerida (fls. 62/64).

 Citado (fl. 68), o segundo requerido apresentou contestação

(fls. 74/85). Na ocasião, refutou os argumentos fáticos e

jurídicos da inicial, alegando que o segundo requerido não é

responsável pela inclusão do nome do autor em cadastro de

inadimplentes, sendo a responsabilidade exclusiva da empresa

que efetuou a inscrição. Alegou que procedeu à prévia

comunicação ao autor da inclusão do seu nome em cadastro

de inadimplentes, o que afasta sua responsabilidade. Aduziu

que, em sede de procedimento administrativo, a anotação foi

mantida em razão da confirmação do débito pela empresa

responsável pela inscrição. Afirmou não ser responsável pelo

pagamento de danos morais, ante a licitude de sua conduta. No

final, pugnou pela improcedência do pedido autoral e pela

condenação do autor nas verbas sucumbenciais. A ré juntou

procuração (fls. 86/87), substabelecimento (fl. 92), atos

constitutivos (fls. 88/90) e documentos (fls. 93/133).

 O autor manifestou-se em réplica (fls. 138/144), refutando os

fatos e argumentos expostos na contestação e reiterando o

pedido inicial.

 Citado (fl. 157), o primeiro requerido não apresentou defesa (fl.

160). 

 Em decisão saneadora (fl. 165), foi saneado o feito, e

constatada a desnecessidade de produção de novas provas,

in t imando-se as par tes a apresentaram eventuais

esc larec imentos que entendessem necessár ios.

 As partes quedaram inertes, de forma que os autos vieram

conclusos para sentença (fl. 167).

 É O RELATÓRIO. DECIDO.”
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 A sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos

autorais para: [a] declarar a inexistência dos contratos 55 e 56 e a inexigibilidade dos

débitos descritos à fl. 98; [b] condenar a primeira requerida (GALVANOPLASTIA

POCKEL E PRADO) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente, a

título de danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC a contar da data da

sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do dano efetivo.

 Ademais, a sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos

formulados em desfavor da segunda requerida (SERASA S.A.), uma vez que esta

não é responsável pela verificação material da regularidade dos débitos inscritos e

realizou o procedimento devido de comunicação da inscrição.

 Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou o autor em

30% das custas e honorários sucumbenciais em favor da segunda ré (SERASA

S.A.), bem como condenou a primeira ré (GALVANOPLASTIA POCKEL E PRADO)

em 70% das custas e honorários sucumbenciais em favor do autor. Os honorários

sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo que a

primeira ré (GALVANOPLASTIA POCKEL E PRADO) deveria arcar com 7% do valor

devido ao patrono do autor e o autor pagar 3% sobre o valor da condenação em

favor do patrono da segunda ré (SERASA S.A.), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

 Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação às fls.

190/201, no qual pleiteia a reforma da sentença para que a segunda ré (SERASA

S.A.) responda objetiva e integralmente pelos danos morais fixados pelo juízo a quo

, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).  Subsidiariamente, caso tal pedido não

seja acolhido, o apelante requer a responsabilização solidária das requeridas pelos

danos sofridos, assim como das custas processuais e dos honorários advocatícios.

 Em contrarrazões (fls. 204/214), a segunda requerida (SERASA

S.A.) pugna o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença, visto que inexiste

culpa por sua parte pelas anotações do nome do apelante em seus cadastros. Aduz

que apenas desempenhou o seu papel de banco de dados cadastrais, sendo mera

depositária de informações e, consequentemente, não tem o dever de se imiscuir

nas relações negociais entabuladas entre credores e consumidores.

 Além disso, a segunda ré (SERASA S.A.) argumenta que juntou aos

autos documentos que comprovam que encaminhou comunicação prévia da

inscrição ao apelante no endereço fornecido pelo credor.
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 Sem contrarrazões da primeira ré (GALVANOPLASTIA POCKEL E

PRADO).

 Preparo regular (fl. 202).

 É o relatório.
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Conforme relatado, tratam os autos de apelação (fls. 190/201)

interposta por MÁRCIO MACHADO DE MENDONÇA contra sentença (fls. 165/174),

nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, com

pedido de tutela antecipada antecedente, proposta pelo apelante em desfavor de

GALVANOPLASTIA POCKEL E PRADO LTDA MEe SERASA S.A.

A ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos

(fls. 2/12) teve como finalidade a: [a] tutela de urgência para determinar a exclusão

do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito; [b] declaração da

inexigibilidade dos débitos; [c] condenação dos requeridos ao pagamento de R$

30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais; [d] condenação dos requeridos nas

verbas sucumbenciais.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos

autorais para: [a] declarar a inexistência dos contratos 55 e 56 e a inexigibilidade dos

débitos descritos à fl. 98; [b] condenar a primeira requerida (GALVANOPLASTIA

POCKEL E PRADO) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente, a

título de danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC a contar da data da

sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do dano efetivo.

Ademais, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados

em desfavor da segunda requerida (SERASA S.A.), uma vez que esta não é

responsável pela verificação material da regularidade dos débitos inscritos e realizou

o procedimento devido de comunicação da inscrição indevida.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou o autor em 30%

das custas e honorários sucumbenciais em favor da segunda ré (SERASA S.A.),

bem como condenou a primeira ré (GALVANOPLASTIA POCKEL E PRADO) nos

70% remanescentes em favor do autor. Os honorários sucumbenciais foram fixados

em 10% sobre o valor da condenação, sendo que a primeira ré (GALVANOPLASTIA

POCKEL E PRADO) deveria arcar com 7% do valor devido ao patrono do autor e o

autor pagar 3% sobre o valor da condenação em favor do patrono da segunda ré

(SERASA S.A.), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões de apelação, em suma, a requerente sustenta que a

segunda ré (SERASA S.A.) deve responder objetiva e integralmente pelos danos

morais fixados pelo juízo a quo, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Fls. _____
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V O T O S

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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Subsidiariamente, caso tal pedido não seja acolhido, o apelante requer a

responsabilização solidária das requeridas pelos danos sofridos, assim como das

custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não obstante todos esses argumentos expendidos pelo apelante,

tem-se que a sentença guerreada merece ser mantida.

Como ponto incontroverso, tem-se a inclusão do nome do apelante

no banco de dados da segunda requerida (SERASA S.A.). Diante disso, mister se

faz analisar a licitude do procedimento tomado por ela.

Inicialmente, nota-se que a SERASA S.A., no exercício de sua

atividade, atua como mera depositária das informações. Portanto, os órgãos de

proteção ao crédito, como a SERASA S.A., não devem ser responsabilizados pelo

teor dos lançamentos recebidos, os quais são enviados pelos credores.

Nos termos do § 2º, do art. 43, do CDC, "a abertura de cadastro,

ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao

consumidor, quando não solicitada por ele". 

Tal imposição às entidades mantenedoras de cadastro para

comunicar ao consumidor acerca da restrição de crédito realizada em seu nome

também está elucidada na Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

 

"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao

Crédito a notificação do devedor antes de proceder à

inscrição."

 

 

Dessa forma, antes de proceder à negativação do nome do

consumidor, o órgão de proteção ao crédito deve notificar por escrito, informando

acerca dessa possibilidade, a fim de que o consumidor, se quiser, possa pagar o

débito ou questioná-lo judicialmente.

Ademais, segundo a Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça,

basta a comprovação que foi enviada correspondência ao endereço do consumidor

notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo

desnecessário aviso de recebimento (AR).

Além disso, tal questão foi decidida pelo Superior Tribunal de

Justiça, em sede de recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, em seu
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tema 59, conforme ementa que se segue:

 

"Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição

em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação.

Desnecessidade de postagem da correspondência ao

consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da

comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da

obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta

que comprovem a postagem, ao consumidor, do

correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu

nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso

de recebimento.

- A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido

pelo credor.

II- Julgamento do recurso representativo.

- A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de

não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art.

43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso

de recebimento.

- Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o

Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente,

não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não

veicula sua irresignação com fundamento na violação do art.

535 do CPC. Súmula 211/STJ.

- O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a

ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição

do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no

art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos

morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora

regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos

Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece

do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão

recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.
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Súmula n.º 83/STJ.

Recurso especial improvido."

(REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009)

(grifo nosso).

 

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a segunda ré

notificou o autor no endereço fornecido pela primeira ré (notificação às fls. 99/100 e

documentos que ocasionaram a inclusão da dívida às fls. 126/127).

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de

Justiça, órgão de proteção ao crédito que envia a notificação ao devedor no

endereço fornecido pelo credor não comete ato ilícito, conforme se vê:

 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE

ENVIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.

1. Anotificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC,

como condição de procedibilidade para a inscrição do

nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a

efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio

de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida

pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples

envio da correspondência ao endereço fornecido pelo

credor.

2. Aferir se houve vícios na documentação juntada para a

comprovação da prévia comunicação atrai o óbice da Súmula

n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-

probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso

especial.

3. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no AREsp 97.465/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE

Fls. _____
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NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe

18/02/2014) (grifo nosso).

 

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

"não há lei que imponha à entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito

o dever de investigar o endereço do devedor inscrito. O que lhe compete é remeter a

notificação ao endereço fornecido pelo credor, que encaminha o nome do devedor

ao cadastro. Se o credor não fornece o verdadeiro endereço, é ele quem deve

responder pelo erro." (REsp. 893.069/RS, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE

BARROS, Data de Julgamento: 23/10/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de

Publicação: DJ 31/10/2007, p. 331).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal ao analisar casos

semelhantes:

 

"CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS

Ó R G Ã O S  D E  P R O T E Ç Ã O  A O  C R É D I T O .

RESPONSABILIDADE DA SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

(ART. 43, §2º, CDC). SÚMULA 359 - STJ. ENDEREÇO

F O R N E C I D O  P E L O  C R E D O R .  H O N O R Á R I O S

A D V O C A T Í C I O S .  S E N T E N Ç A  M A N T I D A .

1. Anotificação prévia constante do art. 43, § 2º, do Código

de Defesa do Consumidor é condição de procedibilidade

para a inscrição do nome do devedor no cadastro de

inadimplentes, dispensando, entretanto, a efetiva

comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso

de recebimento (AR), sendo suficiente o envio da

correspondência para o endereço fornecido pelo credor.

2. Não há como responsabilizar a SERASA se a

comunicação prévia não chegou ao conhecimento da parte

autora por qualquer divergência no endereço fornecido

pela credora.

3. Os honorários advocatícios foram arbitrados dentro do

parâmetro definido no § 4º do artigo 20 do Código de Processo
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Civil.

4. Recurso desprovido."

(Acórdão n.936520, 20150110289852APC, Relator: JOSAPHA

FRANCISCO DOS SANTOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de

Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.:

302/308) (grifo nosso).

 

Dessa forma, não há obrigação legal para que o mantenedor do

cadastro proceda à investigação da veracidade das informações fornecidas por seus

associados. Sendo assim, imputa-se aos credores a responsabilidade na hipótese

de equívoco nas informações apresentas.

Destarte, fica afastado o dever de indenização da segunda ré

(SERASA S.A.), na medida em que esta atuou de forma lícita, realizando a

notificação prévia no endereço fornecido pelo credor, ainda que inidôneo. Logo, não

há que se falar em responsabilidade objetiva e integral, nem em responsabilidade

solidária pleiteada pelo apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO eNEGO PROVIMENTO ao apelo para

manter incólume a r. sentença impugnada.

Em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau,

mantenho a condenação da primeira ré (GALVANOPLASTIA POCKEL E PRADO)

no percentual de 70% (setenta por cento) sobre os estipulados 10% (dez por cento)

do valor da condenação em favor do patrono do autor. E, por força do art. 85, §11,

do CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, o

percentual de 30% (trinta por cento) estipulado ao autor/recorrente devem incidir

sobre 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da

segunda ré (SERASA S.A.), sendo vedada a compensação desses valores, a teor do

que preceitua o §14º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

 

 

 

Fls. _____

Apelação Cível 20161610096315APC

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - Vogal

Com o relator
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Fls. _____

Apelação Cível 20161610096315APC

O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER DO RECURSO. NEGAR PROVIMENTO.
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