
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0000994-29.2015.815.0351 — 1ª Vara de Sapé
Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.   
Apelante: José Alves da Silva
Advogado: José Alves da Silva Neto
Apelada: Telefônica Data S/A
Advogado: Karina de Almeida Batistuci

APELAÇÃO  CÍVEL —  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — MÉRITO —
DEVEDOR CONTUMAZ — APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
NÃO  SÓ  AOS  CADASTROS  DE  DEVEDORES  COMO  TAMBÉM
AOS CREDORES QUE EFETIVARAM A INSCRIÇÃO IRREGULAR
— DESPROVIMENTO.

 - 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  genérica  e  padronizada  inicial  alega
indevida apenas uma das quatorze inscrições que as instâncias ordinárias
verificaram existir em nome da autora em cadastro de inadimplentes. 5.
Recurso  especial  a  que se  nega  provimento."  (REsp 1429279/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
02/09/2014, DJe 16/09/2014). 

 VISTOS, ETC.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  Alves  da Silva contra  a
Sentença de fls. 57/58, que julgou parcialmente procedente o pedido, “declarando o cancelamento
do contrato n.0228823772, bem como inexistente a dívida decorrente daquele, ao  tempo em que
denego o direito à indenização monetária, resolvendo o mérito.”

 Em suas razões de fls. 60/63, afirma que a sentença objurgada merece ser
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reformada, haja vista a súmula 385 do STJ se referir apenas as hipóteses em que a indenização é
pleiteada  em face  do  órgão  mantedor  de  cadastro  de  proteção  ao  crédito.  Por  fim,  requer   o
provimento do apelo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls.93/99.

Parecer ministerial às fls.106/108, opinando o Parquet pelo prosseguimento
do  recurso,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  que  recomende  sua
intervenção. 

 É o relatório. 

 DECIDO.

O caso em tela trata de pedido de indenização por danos morais contra a
Telefônica Data S/A, por ter inserido o nome do autor/apelado no cadastro de proteção ao crédito,
conforme demonstra o documento de fls. 15, em que constam diversos registros efetuados.

O magistrado de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido,
“declarando o cancelamento do contrato n.0228823772, bem como inexistente a dívida decorrente
daquele, ao  tempo em que denego o direito à indenização monetária, resolvendo o mérito.”

Pois bem.

Ao contrário do que alega o autor, ora apelante, verifica-se que o disposto
na Súmula 385, do STJ, também se aplica para ações de indenização ajuizadas em face do suposto
credor  e,  não,  apenas  nas  hipóteses  em que estas  são  aviadas  contra  o  órgão  mantenedor  do
cadastro de proteção ao crédito. 

Neste sentido:

"RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DANO
MORAL.  NÃO  CARACTERIZADO.  REEXAME  FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. INSCRIÇÕES
ANTERIORES.  VERBETE  385  DA  SÚMULA/STJ.  SEGUIMENTO
NEGADO.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).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 genérica e padronizada inicial alega indevida apenas uma das quatorze
inscrições  que as  instâncias  ordinárias  verificaram existir  em nome da
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autora em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento."  (REsp  1429279/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  02/09/2014,  DJe
16/09/2014). 

É  dever  de  qualquer  instituição  empresarial  inscrever  o  inadimplente
pertinaz no órgão devido,  pois este é o meio legal  pelo qual  esta  classe pode garantir  a saúde
financeira, porquanto é cediço que devedores contumazes são capazes de ocasionar graves lesões
patrimoniais,  devido  ao  seu  estado  de  insolvência  permanente. 

Desta  feita,  no  caso  dos  autos,  não  restou  caracterizado  o  dano  moral
pleiteado, eis que se trata de devedor contumaz. Assim, não há como se amparar a pretensão do
apelante, visto que este se utilizou da via judicial com o intuito de locupletamento sem causa. 

Deste modo, nego PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, IV
do CPC, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

                   
                                      João Pessoa, 14 de maio de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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