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PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível  –
“Ação declaratória de inexistência de débito
c/c  indenização  por  danos  morais” –
Sentença   parcialmente  procedente –
Irresignação  –  Fraude  –   Existência  –
Danos morais  –  Aplicação  da Súmula nº
385,  STJ – Ônus probatório  que incumbe
ao  autor  –  Sentença  mantida  –
Seguimento negado ao apelo.

− Súmula 385 do 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”.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por
LINDAIANE VIEIRA LINS contra sentença, fls. 60/62, proferida pelo MM. Juiz
da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da “Ação
Declaratória de Inexistência de débito c/c cancelamento de registro em órgão
de restrição ao crédito e indenização por danos morais”, por ela ajuizada em
desfavor  da  KAUCULUS  EQUIPAMENTOS  PARA  ESCRITÓRIO, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. 

Na  sentença,  o magistrado “a  quo” não
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vislumbrou  a  caracterização  do  dano  moral,  entendendo que  a empresa  agiu
corretamente, pois “não podia saber como dito anteriormente que os cheques não
tinham sido emitidos, de fato, pela autora”.

Em suas razões recursais, fls.70/74,  a apelante
pediu a reforma da sentença, alegando a responsabilidade objetiva da empresa.

Apesar  de  devidamente intimada,  a  promovida
não apresentou contrarrazões, conforme às fl. 79.

A Douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento do feito, sem manifestação de mérito (fl. 84).

     
É o relatório. Decido.

Extrai-se  dos  autos  que  a promovente,
LINDAIANE VIEIRA LINS ajuizou “Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c
cancelamento  de  registro  em órgão  de  restrição  ao  crédito  e  indenização  por
danos morais” em face da KLAUCULUS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO,
aduzindo que  fora vítima de um estelionato,  e que utilizaram seus documentos
para fazer algumas transações comerciais.

Relatou,  ainda,  na  peça  inaugural,  que a
empresa promovida não teve a cautela  de consultar  os  cheques emitidos pelo
estelionatário,   e  que  de  forma  indevida,  negativou  seu  nome  nos  órgãos  de
proteção ao crédito.

Por  tais  motivos,  tencionou a  declaração  da
inexistência do débito, o cancelamento do registro no órgão de proteção ao crédito,
bem como, indenização por danos morais.

O magistrado de  1º  grau  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos.

 Irresignada, a autora apelou, sustentando, em
suas razões recursais  a  responsabilidade objetiva da empresa,  requerendo,  ao
final,  a condenação da ré para pagar indenização por danos morais, bem como
pagamento em custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença não merece reparos.

Incontroverso nos autos, que a autora/recorrente
fora vítima de uma fraude e que teve seu nome negativado nos bancos restritivos
de crédito.

Observa-se às fls. 21/22 dos autos, que há mais
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de  oito  anotações  no  nome  da  autora  nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito.
Vislumbra-se  que  a  autora  apenas  comprovou  a  ilegalidade  de  apenas  uma
anotação (fls. 65/69).

Com  é  sabido  a  segunda  seção  do  Superior
Tribunal  de Justiça,  após tormentosa divergência entre a Terceira e a Segunda
Turma,  pacificou  o  entendimento  no  sentido  de  que  aquele  que  possui  outras
inscrições nos cadastros de proteção ao crédito não possui legítima pretensão para
ser ressarcido a título de danos morais, em virtude de inscrição indevida.  

Mais  do  que  oportuno  destacar  novel  notícia
veiculada na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça:

“Devedor com vários registros em cadastro de proteção ao
crédito não tem direito à indenização por dano moral.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acabou com
a divergência  existente  entre  a Terceira  e  a Quarta  Turma a
respeito da indenização por dano moral ao devedor que já teve
outras notificações em cadastro de proteção ao crédito (Serasa,
SPC  e  afins).  Por  unanimidade,  a  Seção  firmou
jurisprudência  no  sentido de  que o  devedor  que já  tiver
outros registros desabonatórios em cadastro de proteção
não terá direito a dano moral. 
O entendimento foi firmado em julgamento de recurso especial
ajuizado por N.R.S.A. contra a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Porto Alegre. Até então, a Terceira Turma do STJ entendia que,
mesmo  nesses  casos,  subsistia  o  direito  à  indenização;
enquanto a Quarta Turma mantinha entendimento contrário. 
Em seu voto,  o relator,  ministro Ary Pargendler,  reconsiderou
sua posição em torno da questão, para concluir que, no caso de
pessoa  que  já  possuiu  outros  registros  desabonatórios,  fica
impossível  entender  que  uma  nova  notificação  lhe  causaria
dano moral.”

Neste  sentido,  destaco informativos  de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº. 0351. Quarta Turma

DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA.  COMUNICAÇÃO.
INSCRIÇÃO. RESTRIÇÃO. CRÉDITO.
Trata-se  de ação indenizatória  por ter  sido inscrito  o nome da
autora  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito  sem  a  devida
comunicação  ao  devedor  pelo  banco  de  dados  ou  entidade
cadastral (art. 43, § 2º, do CDC). Ressalta o Min. Relator que,
nesses casos, a orientação jurisprudencial é indenizar a devedora
pelo  dano  moral  causado  pela  falta  de  comunicação,  pois,  se
devidamente  cientificada,  oportunizar-lhe-ia  esclarecer  possível
equívoco ou adimplir a obrigação para evitar males maiores para
si.  Entretanto o acórdão recorrido reconheceu a ausência de
dano moral pela existência de outras anotações, algumas com
notificações prévias, mas duas outras sem elas (essas são objeto
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da  indenizatória).  Considerou-se  também  que,  ao  longo  da
ação, a autora não demonstrou ter quitado as dívidas. Em tais
circunstâncias, a jurisprudência da Turma não reconhece o dano
moral e,  conseqüentemente, nega o direito à indenização. Com
esse entendimento, a Turma deu parcial provimento ao recurso,
apenas  para  determinar  o  cancelamento  dos  registros  sem  a
devida comunicação, até que seja cumprida a formalidade. REsp
1.008.446-RS,  Rel.  Min.  Aldir  Passarinho  Junior,  julgado  em
8/4/2008.

Em consonância:

Informativo nº 0348. Quarta Turma
 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. RESTRIÇÃO. CRÉDITO.
 É cediço que a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-
se no sentido de que a falta de comunicação prévia da inscrição
em cadastros de restrição ao crédito,  ainda que verdadeira  a
inadimplência  do  devedor,  gera  lesão  indenizável,  porquanto
ele tem o direito legal de ser cientificado a respeito para lhe
oportunizar tomar as providências pertinentes. Também é certo
que  a  responsabilidade  dessa  comunicação  pertence
exclusivamente ao banco ou à entidade cadastral.  Entretanto,
ressalta  o  Min.  Relator,  no  caso  dos  autos,  o  autor,  ora
recorrente, não questiona a existência da dívida, conforme
aponta  o  acórdão  recorrido,  que  também  reconheceu  a
existência de outras anotações em cadastros de restrição ao
crédito.  Tampouco demonstrou o recorrente,  ao longo da
ação, haver quitado as dívidas para corroborar a suposição
de que a prévia comunicação tenha tido efeito útil. Sendo
assim, em tais excepcionais circunstâncias, para o Min. Relator,
não há como se possa indenizar o autor por ofensa moral
apenas pela falta de notificação. Diante do exposto, a Turma
não conheceu do recurso. Precedente citado: REsp 752.135-RS,
DJ  5/9/2005.  REsp  997.456-RS,  Rel.  Min.  Aldir  Passarinho
Junior, julgado em 11/3/2008.

Por  oportuno,  a  Segunda  Seção  do  Superior
Tribunal de Justiça (STJ), editou a súmula de número 385, entendendo que quem
já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao
crédito,  impedindo,  portanto,  o  pagamento  de  indenização  por  danos  morais
àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos
de dados. 

Tal  enunciado  de  número  385  recebeu  o
seguinte verbete:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 
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Ante as peculiaridades do caso, considerando as
inúmeras restrições creditícias da autora nos cadastros de proteção ao crédito  e
que  a  mesma  não  comprovou  a  ilegalidade  de  todas  anotações,  não  resta
caracterizado qualquer dano moral a ser indenizado. 

Com isso, na espécie,  tem lugar o julgamento
singular previsto no  art. 557, do CPC:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do
respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Pelo exposto, com espeque no artigo 557, caput,
do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO,  ante  o
manisfesto confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de dezembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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