
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0050008-18.2011.815.2001
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Gioconda Maria da Cunha Medeiros
ADVOGADO : Iênio Gomes da Veiga Pessoa Junior
APELADO : Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADO : Elísia Helena de Melo Martini

PROCESSUAL  CIVIL –  Ação  de
obrigação  de  fazer  c/c  indenização
decorrente de danos morais e materiais e
pedido  de   antecipação  de  tutela  –
Contrato  de  arrendamento  mercantil  –
Avalista  –  Negativação  –  Prova  da
irregularidade  da  inscrição  –  Não
demonstração – Ônus do autor – Art. 333, I
do CPC – Desprovimento do recurso.

- Em não havendo evidências de prova das
alegações trazidas pelo apelante quanto à
irregularidade  da  restrição  creditícia,  não
se pode reformar a decisão proferida.

- “Art. 333 - O ônus da prova incumbe: I -  ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  negar  provimento  ao
recurso  de  agravo  de  instrumento,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da
súmula de julgamento de folha 268.
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R E L A T Ó R I O

GIOCONDA  MARIA  DA  CUNHA
MEDEIROS ajuizou ação  de obrigação de fazer c/c indenização decorrente
de danos morais e materiais e pedido de  antecipação de tutela em face do
BANCO  SANTANDER  BRASIL S/A,  alegando  que  teve  seu  nome
indevidamente negativado pelo banco réu.

Narra a autora que figura em um contrato
de arrendamento mercantil de veículo realizado por seu marido como avalista
do  negócio,  cujas  cláusulas  estão  sendo  discutidas  em  sede  de  ação
revisional de contrato.

Sustentou  que  foi  surpreendida  pela
informação de seu nome constava negativado no SERASA, ao realizar uma
compra em estabelecimento comercial.

Narrou que a pendência financeira perfazia
o montante de R$ 52.446,81 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais e oitenta e um centavos).

Requereu  então,  indenização  por  danos
morais e materiais no valor da restrição efetuada, além da condenação do
promovido em custas e honorários advocatícios.

Documentos com a inicial às fls.14/20.

Justiça gratuita deferida às fls.35.

Contestação apresentada às fls. 38//56.

Impugnação à contestação às fls.75/79.

Na  r.  sentença  de  fls.  148/152,  o
magistrado “a quo” decidiu pela improcedência dos pedidos autorais, haja a
vista  a  ausência  de provas que demonstrem o afastamento da mora e a
consequente ilicitude da inscrição, e, ainda, condenou autora ao pagamento
das  custas  e  honorários  de  sucumbência,  estes  fixados  em  R$  800,00
(oitocentos  reais),  observadas  desde  já  as  regras  do  art.12  da  Lei  nº
1.060/50, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Irresignada, a autora interpôs apelação fls.
97/104,  requerendo  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de  ser  declarada  a
obrigação  do  banco  em indenizá-lo,  em razão  da  ausência  de  intimação
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prévia  da  apelante  para  quitar  a  dívida.  Por  essas  razões  sustentou  ser
devida a indenização por danos morais.

Sem contrarrazões,  conforme certidão  de
fls. 107-v.

Instada a se pronunciar, a Douta Procura-
doria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem pronunciar-se
sobre o mérito, porquanto ausente interesse público que torne necessária a
intervenção Ministerial (fl.1113/117).

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, o recurso comporta conhecimento.

Giza  a  controvérsia  sobre  suposta
irregularidade de inscrição de dívida no SERASA, cujo montante importa em
R$ 52.446,81 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e
oitenta  e  um  centavos),  a  qual  foi  gerada  a  partir  de  um  contrato  de
arrendamento mercantil do qual a autora é avalista.

  Ocorre que, da análise dos documentos
apresentados pela apelante, não constam indícios de adimplência da dívida,
decisão judicial determinando a abstenção da empresa de inserir o nome da
autora  nos  cadastros  de  restrição  creditícia  ou  qualquer  outra  razão  que
afaste os motivos da constituição em mora da apelante.

Inobstante  fundamente  seu  pedido  de
indenização moral pela inscrição efetuada na ausência de intimação prévia
para pagamento da dívida, a empresa ora apelada não é parte legítima para
o pleito em questão.

A 2ª Seção do Egrégio STJ, em julgamento
de recurso repetitivo sobre a questão, na forma do art. 543-C do CPC, com
redação  dada  pela  Lei  11.672/2008,  já  sedimentou  que:  “Os  órgãos
mantenedores  de  cadastros  possuem  legitimidade passiva para  as ações
que  buscam  a  reparação  dos  danos  morais  e  materiais  decorrentes  da
inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos,  inclusive  quando  os  dados  utilizados  para  a  negativação  são
oriundos do CCF do Banco Central  ou de outros  cadastros  mantidos por
entidades  diversas”  (REsp  1061134/RS,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,
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Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).

Tal  entendimento  restou  sedimentado  na
Súmula n.º 359 daquele sodalício, que tem a seguinte redação:

Súmula  n.º  359  –  Cabe  ao  órgão  mantenedor  do
Cadastro  de  Proteção  ao  Crédito  a  notificação  do
devedor antes de proceder à inscrição. 

Contudo,  o eixo da análise do caso “sub
judice” é que a apelante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito,  ocasião  em  que  sequer  juntou  cópia  da  ação  revisional  que  se
encontra em curso com as decisões então prolatadas.

 
Para deslinde da questão,  mister trazer à

colação o dispositivo legal que trata do ônus da prova:

"Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)" (Destaquei)

      Do tema em debate, colhe-se da doutrina:

"O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento  do  fato.  Assim,  segundo  o  disposto  no
art. 333 do Código de Processo Civil,  o ônus da prova
incumbe  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor" (CINTRA,
Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini &
DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Teoria  Geral  do
Processo. 9. ed. Malheiros: São Paulo, 1992, p. 297).

Portanto,  segundo  a  clássica  regra  da
legislação processual civil,  o demandante tem o encargo de comprovar as
alegações que amparam seu direito, sob o risco de, assim não agindo, sofrer
um julgamento desfavorável (art. 333, I, do CPC). Já o demandado tem o
ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor (art. 333,II).

Não  é  outro  o  entendimento  perfilhado
pelas Cortes Pátrias:
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“APELAÇÃO  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXIGIBILIDADE  DÉBITO  CUMULADA  COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS  SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA.  1.  NEGATIVAÇÃO  Prova
incontestável  de que a autora foi  avalista de título de
crédito representativo de dívida assumida por sociedade
empresária, que restou inadimplida  Ausência de prova
de pagamento ou de qualquer vício capaz de macular a
obrigação originária R  econhecido o exercício regular  
do direito de crédito por parte da instituição financeira.
SENTENÇA  MANTIDA  RECURSO  DESPROVIDO.”
(TJ-SP  -  APL:  00089913120128260038  SP  0008991-
31.2012.8.26.0038,  Relator:  Sergio  Gomes,  Data  de
Julgamento:  23/04/2013,  37ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 25/04/2013)(Destaquei)

E ainda:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL  -  CÉDULA
DE  CRÉDITO  BANCÁRIO  -  INCLUSÃO  DO  NOME
DO  DEVEDOR  SOLIDÁRIO  NOS  ORGÃOS  DE
PROTEÇÃO  DE  CRÉDITO  -  DÍVIDA EXISTENTE  -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR -
AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO
PERICULUM IN MORA .  -Constitui  exercício regular
do  direito  do  credor,  inscrever  o  nome  do  devedor
solidário em cadastros de proteção ao crédito, quando
não houver pagamento da dívida, sendo apenas vedado
seu  abuso. Tratando-se,  portanto,  a  negativação  de
direito do credor, caberia à parte executada demonstrar
nos  autos  que  quitou  a  dívida,  que  originou  a
inscrição.  Ausente,  porém,  in  casu,  prova  nesse
sentido,  resta ausente o requisito da fumaça do bom
direito,  fato  que  permite  ao  credor  promover  a
negativação do nome da parte devedora em cadastros
de  proteção  ao  crédito. “  (TJ-MG   -  Agravo  de
Instrumento  Nº  1.0105.12.036219-6/001,  Relator:
Luciano  Pinto,  Data  de  Julgamento:  23/01/2014,
Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL)(Grifo nosso).

Não  destoa  desse  contexto  a
Jurisprudência da Corte Doméstica:

“AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES
NÃO COMPROVADAS. INFRINGENCIA DO ART. 333,
I DO CPC. DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
APELATÓRIO DESPROVIDO. - Determina o art. 333, I
do CPC que o ónus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito; Desprovimento do
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apelo.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
20020100085659001,  2  CAMARA  CIVEL,  Relator
Marcos Cavalcanti de Albuquerque , j. em 17-04-2012)
(Negritei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  REFERENTE  A
DÉBITO  ORIUNDO  DE  CHEQUE  SEM  PROVISÃO
DE  FUNDOS  .  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS.APLICAÇÃO DO ART.
333, I, DO CPC . IRRESIGNAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE  PARA  DEMONSTRAR  QUE  A
NEGATIVAÇÃO NÃO ERA DEVIDA. ÔNUS DA PROVA
DO  PROMOVENTE  QUANTO  AO  FATO
CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO.  RAZÕES
RECURSAIS  EM  DESACORDO  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTA CORTE DE
JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. No caso,
impõe-se  reconhecer  que  a  sentença  decidiu  a
demanda de maneira acertada, tendo em vista que não
há  provas  concretas  de  que  a  inscrição  questionada
pelo apelante seja verdadeiramente indevida, ônus que
lhe caberia, nos termos do art. 333, I, do CPC. Estando
as razões recursais em desacordo com o entendimento
jurisprudencial  dominante  nesta  Corte  de  Justiça,  a
negativa de seguimento é a medida que se impõe, nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00119858520138150011, - Não possui  -,  Relator DES.
JOSE  AURELIO  DA  CRUZ  ,  j.  em  28-10-2014)
(Destaquei).

O que se percebe dos autos, entretanto, é
a ocorrência do movimento inverso ao que deveria ter manejado a apelante,
visto que não constituiu a parte autora provas cabais de seus argumentos,
quanto aos motivos da inscrição  que afirmou indevida.

Diante do contexto trazido aos autos, não
vislumbro, pois, razões suficientes a desconstituir a decisão atacada.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO  à
apelação  cível,  mantendo  a  decisão  do  juiz  a  quo  em  todos  os  termos
proferidos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.

6



Apelação Cível nº 0050008-18.2011.815.2001

Abraham Lincoln  da  Cunha Ramos. Participaram do julgamento,  o  Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho e o Exmo. Dr. Miguel  de Britto Lyra Filho (juiz convocado, em
substituição  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira).

Presente ao julgamento, a Exma. Sra. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da  Paraíba.  João  Pessoa,  03  de
fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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