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ACÓRDÃO

DANO  MORAL  E  MATERIAL.  CARTÃO  DE 
CRÉDITO.  ALEGAÇÃO  DE  UTILIZAÇÃO 
FRAUDULENTA.  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE. 
SENTENÇA  QUE  NÃO  VISLUMBRA  DANO 
MORAL.  APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU.  RECURSO 
NÃO CONFIRMADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
APELAÇÃO CÍVEL PELO AUTOR EM BUSCA DOS 
DANOS  MORAIS.  PROVIMENTO  NEGADO. 
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  385,  DO  STJ. 
SENTENÇA MANTIDA.

- Recai em intempestividade recurso de apelação não 
confirmado  após  julgamento  de  embargos  de 
declaração,  uma  vez  tendo  sido  interposto 
anteriormente a esse julgamento.

- O fato do autor possuir outras inscrições em registro 
de  proteção  ao  crédito  não  lhe  garante  direito  a 
ressarcimento de ordem moral por negativação atual, 
já que anteriormente também inscrito.  

-  Mesmo  que  haja  insurgência,  através  de  ação 
indenizatória,  em  face  das  outras  inscrições  que 
entende também indevidas, o autor não se esquiva 
da aplicação da Súmula 385, do STJ,  até que não 
haja o desfecho desses demais processos.

 



VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade de votos,  negar 
seguimento  ao  recurso  da  instituição  financeira  e  negar  provimento  à 
apelação cível  do  autor,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de 
julgamento de fls. 156.
                        Trata-se de apelação cível adentrada pelo Banco Bankpar – 
S.A. - American Express – e por Leandro dos Santos Ferreira em face de 
sentença que julgou procedente, em parte, pedido de indenização por danos 
morais e materiais do segundo apelante, o promovente.

Este último adentrou com ação de indenização por ato ilícito c/c 
cancelamento de débito em face do primeiro apelante, alegando haver sido 
por  ele  negativado,  em que pese não haver  dado causa às compras que 
entende haver sido fraudulentas em seu cartão de crédito American Express. 

A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, condenando 
o Banco Bankpar – S.A (American Express) a retirar  o nome do autor de seus 
cadastros  de  restrição  ao  crédito,  sob  pena  de  aplicação  de  multa, 
declarando, enfim, a inexistência do débito.

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 151-153, opinou 
pelo não conhecimento do recurso do promovido, primeiro apelante, já que 
não  foi  sabatinado,  após  os  embargos  por  ele  adentrados,  e,  quanto  ao 
recurso  do  promovente,  segundo  apelante,  para  que  fosse  fixado  o  dano 
moral pleiteado, sendo que no valor de cinco mil reais.

Eis o breve relato do essencial. Passo a decidir.

Nego  seguimento  à  apelação  da  parte  promovida,  primeira 
apelante. É que ela não foi confirmada após o julgamento dos aclaratórios de 
fls. 80-91, julgamento que deu-se às fls. 113-114. A apelação foi  interposta 
antes da decisão, porém não confirmada.

O posicionamento não é outro, senão vejamos. 

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  ORDINÁRIA  DECISÃO 
PROFERIDA  INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS  PELO  PROMOVENTE  APELAÇÃO 
INTERPOSTA  ANTES  DA  DECISÃO  EMBARGADA 
AUSÊNCIA  DE  CONFIRMAÇÃO  POSTERIOR 
RECURSO PREMATURO NÃO CONHECIMENTO. É de 
se negar seguimento a recurso intempestivo, eis que a 
tempestividade é matéria de ordem pública, cabendo 
ao  relator  apreciá-la  de  oficio. RECURSO  OFICIAL 
AÇÃO  ORDINÁRIA  COM  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA  ARRECADAÇÃO  DO  ICMS  IMPOSTO 

 



SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
REPASSE  AOS  MUNICÍPIOS  INTELIGÊNCIA DO  ART. 
158,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL 
IMPOSSIBILIDADE  DE  DEDUÇÃO  DOS  INCENTIVOS 
FISCAIS  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  NÃO 
REPASSADOS  OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO 
IRRESIGNAÇÃO  MAL  INTERPRETAÇÃO  DO  ARTIGO 
REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DIVISÃO 
DO  VALOR  ARRECADADO  DESACOLHIMENTO  DA 
TESE  RECURSA  MATÉRIA  ASSENTADA  PELO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA MUNICÍPIOS NÃO 
SUJEIÇÃO AOS PLANOS DE INCENTIVO FISCAL DO 
ESTADO  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Os 
municípios não devem se sujeitar, no tocante a repartição 
de receitas, aos programas de incentivo propostos pelos 
Estados-membros, por ofender o art. 158, IV, do Código 
de Processo Civil. Deixando a Fazenda Pública Estadual 
de  demonstrar  que  repassou  ao  município  os  valores 
devidos  relativos  a  parcela  do  ICMS  -  Imposto  Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços, sem dedução de 
incentivos fiscais, a restituição da diferença da quantia é 
medida que se impõe, devendo ser respeitada, contudo, a 
prescrição quinquenal. 1 (GRIFEI)

De modo que, nego seguimento ao primeiro recurso, sendo o 
do promovido.

Quanto  ao  recurso  do  autor,  segundo  apelante,  sua 
irresignação em busca de reparação de ordem moral não prospera.

Ele alega que foi negativado pelo promovido em virtude de ter 
sido vítima de uso indevido de seu cartão de crédito, que teria sido utilizado 
fraudulentamente em São Paulo/SP, justamente em período em que o autor 
não encontrava-se naquela cidade.

A  Magistrada  julgou  procedente,  em  parte,  seu  pedido, 
declarando inexistente o débito,  porém não vislumbrando dano moral,  isso 
com  base  na  Súmula  385,  do  STJ,  que  diz:  “Da  anotação  irregular  em 
cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral,  
quando  preexistente  legítima  inscrição,  ressalvado  o  direito  ao  
cancelamento”.  É  que  o  autor  encontra-se  negativado  também  em 
decorrência de outros fatos (fls. 16 e 17).

Com razão a Juíza de primeiro grau.

1 TJPB, 3ª Câmara Cível, Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides, AC 20020110119209001, DJ 04/12/2012

 



Consoante denota-se pelo documento colacionado pelo próprio 
autor/apelante  (fls.  16  e  17),  verifica-se  que,  de  fato,  ele  possui  demais 
inscrições  em serviço  de  proteção  ao  crédito,  fato  que,  não  o  legitima  a 
perquirir reparação de ordem moral decorrente de negativação nos presentes 
autos.

Assim, se tem decidido, senão vejamos.

ROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVELAÇÃO DE  DANOS 
MORAIS  INCRIÇÃO  ILEGAL  EM  CADASTRO  DE 
INADIMPLENTES  REGISTROS  ANTERIORES 
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INTELIGÊNCIA DA 
SÚMULA  385  DO  STJ DECISÃO  RECORRIDA  EM 
CONFRONTO . COM ENTENDIMENTO SUMULADO DO 
STJ REFORMA APLICAÇÃO DO ART. 557, §1°-A, DO . 
CPC PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO.  A 
teor  do  entendimento  já  sumulado  pelo  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. Assim, deve ser formada a sentença 
que não observou a existência de prévia negativação e 
julgou procedente a ação de danos. 2 (GRIFEI)

CIVIL  e  CONSUMIDOR  -  Apelação  Cível  -  Ação 
indenizatória  -  Danos  morais  -  Negativação  em 
cadastro de proteção ao crédito - Registros anteriores 
-  Pendência  financeiras  -  Devedor  contumaz  - 
Inexistência  de  danos  morais -  Desprovimento.  -  A 
Segunda  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  após 
prolongada  divergência  entre  a  Terceira  e  a  Segunda 
Turma, pacificou o entendimento de que, se o devedor já 
possuir outros registros desabonatórios em cadastro 
de proteção, não terá direito a dano moral. 3 (GRIFEI)

Em seu recurso, o autor sustenta a inaplicabilidade da Súmula 
385,  do  STJ,  ao  caso vertente,  sob  alegação de  que todas  as  inscrições 
preexistentes em seu nome são todas ilegítimas, já que ele teria, inclusive, 
ajuizado ações  de  indenizações  contra  as  empresas  causadoras  daquelas 
inscrições. 

Ora, o fato do autor estar processando as demais empresas 
causadoras  das inscrições não afasta  a  aplicabilidade da Súmula 385,  do 

2 TJPB, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho, AC 00120080077750001, DJ 01/03/2012.
3 TJPB, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Abraham Linconl da Cunha Ramos, AC 00120080087750001, DJ 

01/03/2012.

 



STJ, ao presente caso. O ponto é que não há registro nos presentes autos de 
sentenças  prolatadas  naqueles  outros,  sentenças  em  favor  do  autor.  As 
inscrições, sequer, ainda foram retiradas do cadastro de proteção ao crédito. 
O nome do autor continua a figurar na lista.  

Por conseguinte,  entendo que a prefalada Súmula não pode 
deixar de ser aplicada ao caso vertente, situação que retira o direito do autor 
aos danos morais fomentados, pelo simples fato de ainda figurar com outras 
inscrições em cadastro de proteção ao crédito. 

Ex  positis,  forte  nas  razões  acima,  primeiro,  NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO,  já  que 
não confirmado após o julgamento de embargos de declaração anteriormente 
adentrados; segundo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO 
CÍVEL DO PROMOVENTE, mantendo a sentença inalterada. 

Presidiu a sessão a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes, participando do julgamento o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz, 
Relator, e o Dr. Ricardo Vital de Almeida, MM. Juiz de Direito convocado em 
substituição ao Exmo. Sr. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa/PB, 07 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                          RELATOR 

 


