
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000977-43.2015.815.0981 — 1ª Vara de Queimadas
RELATOR       : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Sau-
lo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE      : José Gerailton Pereira de Macedo
ADVOGADO   : Márcio Maciel Bandeira (OAB/PB nº 10.101)
APELADA        : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO   : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INE-
XISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS — NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AU-
TOR — PROCEDÊNCIA PARCIAL — IRRESIGNAÇÃO
— DANO MORAL — REGISTROS ANTERIORES — SÚ-
MULA 385 DO STJ — DESPROVIMENTO.

— “A ocorrência de inscrições pretéritas em cadastro de inadimplen-
tes obsta a concessão de indenização por dano moral em virtude de
inscrição posterior,  ainda que esta seja irregular.  Súmula 385/STJ”.
(AgRg  no  AREsp  823.376/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por José Gerailton Perei-
ra de Macedo contra a sentença de fls. 85/88, proferida nos autos da Ação Declarató-
ria de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A, julgando parcialmente procedente
o pedido, para declarar inexistente o débito reclamado, condenando a promovida à de-
volução, em dobro, das prestações já pagas, com juros e correção monetária; quanto ao
dano  moral,  julgou improcedente  o  pedido.  Considerando  a  sucumbência  recíproca,
condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorá-
rios advocatícios, em proporções iguais, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da con-
denação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, pois beneficiário da gra-
tuidade judiciária.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 90/94, assegura fa-
zer jus à indenização por danos morais.

Sem contrarrazões (fls. 95-v).



A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.
102/105, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

O autor,  ora apelante,  afirmou ter solicitado o desligamento e
cancelamento de ponto de energia em dezembro de 2013, contudo, foi surpreendido
com a inscrição de seu nome no rol de mal pagadores, referente a quatro negativações,
dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014.

O magistrado  a quo, a seu turno,  julgando parcialmente proce-
dente o pedido, para declarar inexistente o débito reclamado, condenando a promovida à
devolução, em dobro, das prestações já pagas, com juros e correção monetária; quanto
ao dano moral, julgou improcedente o pedido. 

O cerne da questão consiste em verificar se o apelante faz jus ao
pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos da Súmula 385 do STJ, “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pree-
xistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Súmula 385, SE-
GUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

A partir de uma análise dos autos, verifica-se que constam ou-
tros registros em nome do apelante (fls. 37), logo, há de ser mantida a sentença que jul-
gou improcedente o pleito de dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NE-
GANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AU-
TOR. 1. A ocorrência de inscrições pretéritas em cadastro de ina-
dimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral em
virtude de inscrição posterior, ainda que esta seja irregular. Sú-
mula 385/STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu
pela ausência de dano moral, ante a existência de inscrição prévia em
cadastro de restrição ao crédito. 3. Avaliar a justeza ou abusividade da
primeira inscrição feita do nome do recorrente no cadastro de inadim-
plentes demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que
torna manifestamente inadmissível o recurso especial ante o óbice da
súmula 7/STJ, notadamente quando do Tribunal a quo afirma não ter a
parte autora cumprido com o ônus processual  de comprovar  o fato
constitutivo de seu direito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 823.376/MG, Rel.  Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

AGRAVO  INTERNO  NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. 1.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INS-
CRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
DANO  IN  RE  IPSA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO  DO



QUANTUM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. 2. RE-
QUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA PARA APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IM-
PROCEDÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. De acor-
do com a jurisprudência desta Casa, a "inscrição indevida em cadastro
negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por
si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos mo-
rais".2. Entretanto, no caso em questão, o recorrente não justificou
as outras ocorrências existentes em seu nome, em razão de débitos
não pagos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 385 do STJ: "Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscri-
ção, ressalvado o direito ao cancelamento." 3. A aplicação da multa
prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo in-
terno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifesta-
mente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evi-
dente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada.4.  Agravo  interno  improvido.(AgInt  no  AREsp
1030394/RS,  Rel.  Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE,  TER-
CEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apela-
tório. 

P. I.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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