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ACÓRDÃO 

APELAÇÃO N.º 0032375-62.2009.815.2001.
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo.
ADVOGADO: Marina Bastos da Porciúncula Bengui.
APELADAS: Francisca Moreira da Silva e Danielly Moreira Pires Ferreira 
ADVOGADA: Danielly Moreira Pires Ferreira

EMENTA: DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C 
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER,  INDENIZATÓRIA POR 
DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE  CRÉDITO  GARANTIDO  POR 
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  INADIMPLÊNCIA.  DEVOLUÇÃO  AMIGÁVEL 
DO  VEÍCULO.   VENDA EXTRAJUDICIAL.  AMORTIZAÇÃO  DA DÍVIDA. 
EXISTÊNCIA  DE  SALDO  DEVEDOR.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS 
PEDIDOS.  APELAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  DÍVIDA  REMANESCENTE. 
INADIMPLEMENTO.  REGISTRO NEGATIVO JUNTO AOS CADASTROS DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  COBRANÇA  PRÉVIA  À 
INSCRIÇÃO  NEGATIVA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1-  Ao  negar  às  Apeladas  a  oportunidade  de  pagar  o  saldo  remanescente,  pelos 
valores  que  entendia  devidos,  preferindo  promover,  de  imediato,  a  inscrição 
negativa de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito, o Apelante praticou 
ato ilícito digno de reparo.

2- Não é o caso de aplicação da Súmula n.º 385 do STJ, se resulta demonstrado que 
as negativações anteriores se referem ao mesmo contrato, já haviam sido resolvidas 
com o acordo de devolução do veículo,  e a instituição financeira,  sem cobrança 
formal ou qualquer outra forma de aviso de existência de débito, negativa os nomes 
dos contratantes.

3-  É  de  se  manter  o  valor  dos  danos  morais  fixados  na  sentença,  quando 
compatíveis com os praticados pelo órgão revisor, demonstrando-se coerente com a 
extensão dos danos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0032375-62.2009.815.2001,  em que  figuram Francisca  Moreira  da  Silva  e 
Danielly Moreira Pires Ferreira no polo ativo e HSBC Bank Brasil S/A – Banco 
Múltiplo no polo passivo da demanda. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe 



provimento.

VOTO.

HSBC  Bank  Brasil  S/A –  Banco  Múltiplo interpôs  Apelação contra 
Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da 
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos 
Morais, contra ele ajuizada por  Francisca Moreira da Silva e  Danielly Moreira 
Pires Ferreira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a 
obrigação da instituição financeira de exibir os documentos pugnados na exordial, 
declarar a existência de saldo remanescente no valor de R$ 1.298,11 (mil duzentos e 
noventa e oito reais e onze centavos) a ser pago pelas contratantes, determinar a 
exclusão do nome das Autoras dos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que o 
valor registrado não corresponde ao devido, condenar a instituição financeira ao 
pagamento de R$ 6.000,00 (seis  mil  reais)   para cada Autora,  a título de danos 
morais,  bem como das custas  e  os  honorários  de sucumbência fixados em 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 20,  § 3º c/c 
parágrafo único do artigo 21, ambos do CPC. 

Em suas razões, f. 120/142, arguiu, em síntese, que após a entrega amigável 
do  bem  móvel  pela  primeira  Apelada,  procedeu  à  avaliação  do  veículo  e  sua 
alienação a terceira pessoa. Entretanto, o valor auferido com a venda, R$ 18.200,00, 
não foi suficiente ao adimplemento integral da dívida, restando saldo devedor que a 
Contratante não pagou, motivo pelo qual entende justificável a inscrição negativa 
que promoveu junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sustentou também que a 
primeira  Apelada  tem contra  si  outros  registros  negativos,  que  por  serem mais 
antigos do que o apontamento objeto dos autos, permitem a aplicação da Súmula nº 
385, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que todos os argumentos evidenciam 
a inexistência de danos morais a serem indenizados. 

Ao  final,  postulou  pelo  provimento  do  Apelo  e  consequente  reforma  da 
Sentença, para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório, a título de 
danos morais, ou,  alternativamente, que seja reduzido o valor  imposto em primeira 
instância. 

Nas  contrarrazões,  f.  147/150,  as  Apeladas  renovaram os  argumentos  já 
apresentados nos autos, com intuito de demonstrar que suportaram danos morais em 
razão da conduta da instituição financeira, porquanto, após a devolução do veículo, 
o Apelante deveria ter informado os procedimentos adotados e a existência de saldo 
devedor a ser pago, no entanto, ao invés disso, promoveu a inscrição negativa de 
seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pugnaram pelo desprovimento 
do apelo. 

O Ministério Público da Paraíba opinou pelo prosseguimento do recurso, 
sem manifestação de mérito, f. 157/159.

É o Relatório.



O  Apelo  é  tempestivo  e  o  preparo  foi  comprovado,  f.  143,  pelo  que, 
presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Sem preliminares a apreciar. 

 A questão a ser dirimida é a de que a inclusão dos nomes das Apeladas nos 
serviços de proteção ao crédito foi justificável, e, não o tendo sido, se  houve ou não 
dano moral.

Consta dos autos que em 13.07.2007, f. 61/62, ocorreu a  entrega amigável 
do veículo, pela primeira apelada, Francisca Moreira da Silva, contratante,  tendo 
sido  ajustando  com  a  Instituição  Financeira  que  seria  ele  levado  à  alienação 
extrajudicial,  e  que  os  recursos  obtidos  seriam aproveitados  para  a  quitação  do 
débito oriundo do contrato de crédito garantido por alienação fiduciária, constando 
da Cláusula Terceira do Termo de Entrega de Bem Dado em Alienação Fiduciária, f. 
16/17,  que  se  o  preço  da  venda  não  fosse  suficiente  para  liquidar  a  dívida, 
permaneceria a contratante responsável pelo pagamento do saldo devedor. 

Consta,  ainda,  que  em  12/09/2007,  a  Instituição  Financeira  promoveu  a 
alienação  extrajudicial  do  veículo  obtendo  a  quantia  de  R$  18.200,00,  que  foi 
revertida ao pagamento  da  dívida,  sem no entanto  quitá-la,  remanescendo saldo 
devedor, pelo que persistia parte da dívida a ser paga.

Entretanto,  não consta   nos  autos  prova de que   a  Instituição Financeira 
informou, por qualquer meio,  à Contratante, os valores apurados com a alienação 
do veículo, bem como de que lhe tenha dado prévia ciência da existência de saldo 
remanescente a ser pago, segundo os valores que entendia devidos.

 
As  cartas  de  cobranças  enviadas  à  Contratante,   f.  15  e  18,  datam, 

respectivamente,  de11.02.2009 e  de  07.10.2008,  sendo,  portanto,   posteriores  à 
inscrição negativa solicitada junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato ocorrido 
em 04.08.2008, f 19.

Ao negar às Apeladas a oportunidade de pagar o saldo remanescente, pelos 
valores  que  entendia  devidos,  preferindo  promover,  de  imediato,  a  inscrição 
negativa  de  seus  nomes  junto  aos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  o  Apelante 
praticou ato ilícito digno de reparo, mesmo porque o saldo devedor poderia, como 
de resto o foi, objeto de discussão, tendo sido decido na Sentença.

A aplicação da Súmula n.º 385 do 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" – não deve ocorrer ao caso 
concreto, porquanto as anotações anteriores se referiam ao mesmo contrato, na fase 
em que houve a inadimplência ao pagamento das prestações, que foram resolvidas 
com o Termo de Entrega de Bem Dado em Alienação Fiduciária, não se justificando 
nova negativação sem que antes fosse oportunizado às Apeladas o pagamento do 
remanescente  do  débito,  configurando,  tal  atitude,  porquanto,  absolutamente 
unilateral  e  ao  arrepio  do  sistema  de  proteção  ao  consumidor  e  da  boa-fé  do 



contrato, dano moral indenizável.

No que diz respeito ao valor da indenização fixada pelo Juízo, demonstra-se 
razoável e dentro dos padrões aplicados por esta 4.ª Câmara, motivo pelo qual deve 
ser mantida.

  
Isso posto, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de fevereiro de 
2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho,  dele também participando, além deste Relator,  o 
Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


