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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

DECISÃO MONOCRÁTICA 
Apelação Cível - nº. 0000538-30.2015.815.0141

Apelante: Maria Isabel Barreto de Sousa – Adv.: Bartolomeu Ferreira da 
Silva (OAB/PB nº 14.412)

Apelado: Claro S/A – Adv.: Cícero Pereira de Lacerda Neto (OAB/PB nº 
15.401)

EMENTA: –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  –  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NO
CADASTRO DE DEVEDORES – DANOS MORAIS
-  EXISTÊNCIA  DE  INSCRIÇÃO  ANTERIOR  –
INEXISTÊNCIA  DE  DANO  INDENIZÁVEL  -
MATÉRIA  COM  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM  RECURSO
ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA  Nº 1.386.424,  TEMA  922  -
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA –  APLICAÇÃO
DO  ART.  932,  IV,  “B”  DO  CPC/2015  –
DESPROVIMENTO DO APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria Isabel
Barreto de Sousa, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara
Cível  da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha-PB,  que  nos  autos  da  Ação
Declaratória  de  Inexistência,  manejada  contra  a  empresa  Claro  S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Nas razões recursais (fls. 85/89), aduz, em síntese, a
ausência danos morais indenizáveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
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Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 92.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 100/102).

É o relatório.

DECIDO

O cerne da questão gira em torno do cabimento ou não,
de condenação em danos morais em razão de negativação indevida no
cadastro de devedores, quando já existente negativação anterior.

Inicialmente, impende destacar que o Superior Tribunal
de  Justiça  no  Recurso  Especial  Representativo  de  Controvérsia,  nº
1.386.424,  Tema  922,  firmou  o  entendimento  no  sentido  de  que  “A
inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes,
quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano
moral,  ressalvado  o  direito  ao  cancelamento.  Inteligência  da  Súmula
385/STJ.”.

Eis a ementa do referido acórdão: 

RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  DANO  MORAL.  NÃO
CARACTERIZADO.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA
COMANDADA  PELO  SUPOSTO  CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias  ao  deslinde  da  controvérsia,  não  se
configurando  omissão  alguma  ou  negativa  de
prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
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3.  Embora  os  precedentes  da  referida  súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o
seu  fundamento  -  "quem  já  é  registrado  como
mau  pagador  não  pode  se  sentir  moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente  em  cadastros  de  proteção  ao
crédito", cf.
REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -
aplica-se  também  às  ações  voltadas  contra  o
suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu
com quatorze outras anotações que as instâncias
ordinárias verificaram constar em nome do autor
em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp  1386424/MG,  Rel.  Ministro  PAULO  DE
TARSO  SANSEVERINO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016)

In casu, a sentença combatida, em consonância com o
entendimento  acima  exposado,  pronunciou-se  no  sentido  de  que  a
promovente não faz  jus aos danos morais, pois como já encontrava-se
inscrita  no  cadastro  de  inadimplentes,  as  consequências  da  inscrição
indevida posterior, a devedora já estaria sofrendo de um jeito ou de outro.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”
do CPC/2015,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO,  para
manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

Juiz Ricardo Vital de  Almeida
R e l a t o r

03

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                  
3


	RELATÓRIO

