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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Carlos André Lopes Santos – Adv. Mariano Soares da Cruz.

Apelado: Carlos e Cia. Ltda. (Vidrolar Materiais de Construção) –  Adv. 
Rodrigo do Carmo Costa.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. 
NEGATIVAÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE 
INADIMPLENTES.  ALEGAÇÃO  DE 
DOCUMENTOS  PESSOAIS  ROUBADOS.  NÃO 
COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 
NEGATIVAÇÕES ANTERIORES NÃO 
CONTESTADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO 
APELO. 

-  Ausente  qualquer  comprovação  do alegado na 
proemial, não há que se falar em danos morais.

− Não deve haver condenação por danos morais 
quando comprovada a existência de outras 
inscrições anteriores em cadastros de restrição ao 
crédito, segundo entendimento sumulado do STJ 
(Súmula 385 do STJ). 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                      1



Apelação Cível nº. 0008719-32.2009.815.0011

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos 
André  Lopes  Santos, hostilizando a sentença de fls.  120/121, 
proveniente da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, proferida 
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo 
apelante contra Carlos  e  Cia.  Ltda.  (Vidrolar  Materiais  de 
Construção).

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido do 
promovente, por entender ausentes o dano e o nexo causal, nos termos 
do art. 333, I, do CPC.

Insatisfeito, o recorrente interpôs a presente Apelação 
(fls. 122/124) alegando, em síntese, que há  provas  dos  requisitos 
ensejadores do dano moral. Pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 127/131.

Instada se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça 
não vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 138/140).

É o relatório.

V O T O

O mérito da questão gira em torno da existência ou não 
de dano moral decorrente da inscrição do nome do apelante no cadastro 
de restrição ao crédito.

Segundo o insurreto, desconhece qualquer dívida com a 
empresa,  pois  não  efetuou  transação  comercial  com  a  apelada.  Em 
contrapartida,  a  empresa  afirmou  que,  após  a  informação  de  que  os 
documentos do recorrente teriam sido roubados, excluiu o nome dele do 
cadastro restritivo, para aguardar o envio de cópia da sua identidade, bem 
como do boletim de ocorrência informando o citado roubo.
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Todavia, passado mais de um ano da informação, não 
chegou  a  aludida  documentação,  portanto,  enviou  novamente  o  nome 
para o cadastro de inadimplentes.

Pois bem, este é o panorama vislumbrado no presente 
caderno processual. Exsurge que o autor/apelante teve seus documentos 
roubados e, por isso, não teria efetuado compras na empresa/ré.

Ocorre  que não  há  nos  autos  qualquer  comprovação 
deste alegado,  ou seja,  não há prova que os documentos pessoais  do 
promovente, de fato, foram roubados, apenas a alegação de inserção em 
cadastro de maus pagadores.

Dessarte,  o  autor  não  se  desimcumbiu  do  ônus  da 
prova, nos termos do art. 333, I, do CPC, “in verbis”:

“O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

Outrossim,  o  próprio autor anexou documento 
confeccionado pelo SPC/SERASA que aponta a existência de  vários outros 
registros de débitos em seu  nome, o que deixa patente a situação de 
inadimplente contumaz.

Registre-se,  ademais,  que  as  ocorrências  na 
documentação  de  fls.  07/09,  aponta,  como já  dito  alhures,  12  (doze) 
inscrições  no  cadastro  de  inadimplentes,  em vários  anos  como:  2004, 
2007 e 2008. Portanto, extrai-se que, se de fato, os documentos do autor 
tivessem sido roubados, não seriam realizadas compras e inscrições em 
anos distintos.

Desta forma, além da apelada, existem outras 
empresas credoras que realizaram a negativação do nome do recorrente 
no cadastro de maus pagadores.
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Nesta senda, verificamos a possibilidade concreta de 
aplicação da súmula nº 385 da jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça que não reconhece dano de natureza moral quando há 
inscrições preexistentes. Vejamos a redação do referido enunciado:

“Súmula 385 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.”

Portanto, mesmo que, porventura, fosse constatada a 
irregular anotação do nome do apelado em cadastro de proteção do 
crédito, não há razão para condenação em  danos morais, pois existem 
outras negativações no mome do recorrente.

Ante o exposto, NEGO  PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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