
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº  0011958-73.2011.815.0011 – CAMPINA GRANDE
RELATORA     : Drª Vanda Elizabeth Marinho, juíza convocada em substituição
                           ao Des. José Ricardo Porto
AGRAVANTE  : José Alberto dos Santos
ADVOGADO    : Vital Bezerra Lopes
AGRAVADO    : Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO    : Elisia Helena de Melo Martini/outros

SÚPLICA  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
INSCRIÇÃO  EM  CADASTROS  RESTRITIVOS  DE 
CRÉDITO.  DÉBITO  EXISTENTE.  EXERCÍCIO 
REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 
333,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.  IRRESIGNAÇÃO. 
OFENSA  EXTRAPATRIMONIAL.  INOCORRÊNCIA. 
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. 
APLICAÇÃO  DO  CAPUT DO  ART.  557  DA 
LEGISLAÇÃO  ADJETIVA  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO  À  SÚPLICA. MANUTENÇÃO  DA 
MONOCRÁTICA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  TERMOS. 
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

-  Se a  inscrição em órgão de restrição ao crédito  é 
proveniente de exercício regular de um direito, não há 
que se falar em abalo moral.

- O dano moral, para que seja indenizável deve advir 
de  ato  ilícito  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da 
personalidade daquele que o sofreu.

- Nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova 
incumbe ao autor,  quanto ao fato constitutivo do seu 
direito. Assim, se ele não se desincumbe deste ônus, 
deixando de instruir  o  processo com os documentos 
necessários,  não  pode  o  Juiz,  através  de  sua 
imaginação, aplicar o pretenso direito ao caso concreto 
que lhe foi submetido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Alberto dos Santos 
contra decisão monocrática desta relatoria (103/104 verso),  que manteve sentença de 

improcedente  da  Ação  Indenizatória  de  Danos  Morais  intentada  pelo  ora  recorrente 

contra a Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, sob o fundamento de que 

a inscrição no cadastro de proteção ao crédito se deu em exclusivo exercício regular de 

um direito, haja vista o atraso na segunda parcela do financiamento.

Em suas razões (fls. 106/109), o demandante pugna, preliminarmente, 

pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, alega que a simples mora não induz inadimplemento apto a 

legitimar o registro no SERASA. Também sustenta que não houve a devida notificação 

prévia da anotação.

Outrossim, argumenta que, diante da hipossuficiência do ora agravante, 

a  inversão  do  ônus  da  prova  é  medida  impositiva.  Além  de  asseverar  que  o  livre 

convencimento motivado não pode ser confundido com o arbítrio na apreciação da prova. 

Dessa forma, requer o exercício da retratação e, subsidiariamente, a 

remessa  dos  autos  para  apreciação  do  colegiado,  a  fim  de  que  seja  reformada  a 

monocrática.

É o relatório.

VOTO 

De início,  consigno carecer  de  interesse jurídico  o  pedido realizado 

pelo ora insurgente em relação à concessão de justiça gratuita, na medida em que tal  

benesse já foi deferida pelo juízo de 1º grau e mantida por esta relatoria.
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Quanto  ao  mérito  da  súplica,  malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o 

chamado efeito regressivo, permitindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido, 

mantenho  a  posição  anterior  pelos  seus  próprios  fundamentos,  que  foram 
suficientes para dirimir a questão em disceptação, os quais passo a transcrever:

“Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em razão da  
inserção  do  nome  do  autor,  ora  recorrente,  nos  cadastros  
restritivos de crédito, em virtude do não pagamento de parcela de  
contrato de financiamento estabelecido entre os litigantes.

Pois bem. 

Após  um minucioso  exame dos  autos,  tenho  que  não  merece  
prosperar a presente súplica, eis que a negativação do nome do  
apelante decorreu de pleno exercício regular do direito do banco  
recorrido, por se tratar de dívida não adimplida, nos termos do art.  
188, do Código Civil:

“Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular  
de um direito reconhecido; Grifo nosso.

Com  efeito,  consignou  o  magistrado  primevo,  às  fls.  55  do  
decisório combatido: “Ora, ressai dos autos que a negativação foi  
feita  em  decorrência  da  inadimplência  do  autor  em  relação  à  
segunda  parcela  de  seu  financiamento,  com  vencimento  em 
24.03.2008, no valor de R$ 383,88 (trezentos e oitenta e três reais  
e oitenta e oito centavos), e não em relação à primeira parcela,  
como equivocadamente aduz na exordial (…).” 

Nesse  sentido,  já  decidiu  esta  Corte  de  Justiça  por  reiteradas  
vezes:
   
DANO  MORAL.  INCLUSÃO  DE  CPF  EM  CADASTROS  DE 
NEGATIVAÇÃO  DE  CRÉDITO.  DÍVIDA  EXISTENTE.  
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  UM  DIREITO.  ATO  ILÍCITO  NÃO  
CARACTERIZADO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  NÃO 
COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE.  
IMPROCEDÊNDIA DO PEDIDO. APELO. Proposta de liquidação 
de dívida enviada a devedora. Pagamento efetuado após a data  
aprazada.  Negligência.  Dano  moral.  Não  configuração.  
Manutenção  do decisum.  Desprovimento.  Estando devidamente 
comprovada a existência da dívida, impossível acolher o pleito de 
indenização  por  inscrição  indevida  nos  órgãos  de  proteção  ao  
crédito, por ser esta um exercício regular de um direito do credor.  
Preenchidos  os  requisitos  legais,  deve-se  conhecer  da 
apelação,  mantendo-se,  todavia,  a  sentença  que  julgou 
improcedente o pedido inicial, negando-se, por conseguinte,  
provimento  ao  recurso,  mormente  quando  a  assertiva  da  
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parte promovida, ora apelada, restar configurada a seu favor,  
através do conjunto probatório constante nos autos.  (TJPB; 
AC  001.2009.011659-9/001;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 29/02/2012; Pág.  
10) Grifo nosso.
     
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. NEGATIVA DE MIGRAÇÃO DE 
PLANO.  EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.  DANO MORAL  
INEXISTENTE. RECURSO  PROVIDO.  Em  existindo  registros  
desabonadores  do  consumidor  em  cadastros  de  proteção  ao 
crédito,  é  facultado  à  prestadora  de  serviços  a  negativa  de  
recontratação, ocasião em que esta empresa atua escudada pelo  
exercício regular do direito consagrado no art. 188, I, do CC/02.  
(TJPB; AC  001.2008.019090-1/001;  Rel.  Des.  João  Alves  da 
Silva; DJPB 11/05/2010; Pág. 8)  Gtifo nosso.
 
Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à  ausência  de 
comprovação  do  ato  ilícito  ensejador  da  reparação  pretendida,  
pelo  que  se  conclui  que  o  suplicante  acabou  por  não  se 
desincumbir de seu ônus probatório. Vejamos:

Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou  
extintivo do direito do autor. (destaquei!) (art. 333 do CPC)

Por fim, observa-se que, ao contrário da narrativa exordial, houve  
a  prévia  notificação  da inserção através de carta enviada  pelo  
SERASA (doc. às fls. 14), motivo pelo qual, também neste ponto,  
não assiste razão ao recorrente.

Por todo o exposto, com base no caput do art. 557 da Legislação  
Adjetiva Civil,  NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,  em 
virtude  de  seus  fundamentos  se  chocarem  com  entendimento  
pacífico desta Corte.”

Ante todo o exposto, DESPROVEJO o presente agravo interno. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além desta relatora, a Exmª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho 
(Juíza  convocada,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao   Exmº.  Sr.  Des.  José  
Ricardo Porto ), o Exmo. Des. Leandro dos Santos e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida 
(Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria da Fátima Moraes Bezerra  
Cavalcanti).

Presente à sessão Drª. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora 
de Justiça convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 28 de abril de 2015.

Drª. Vanda Elizabeth Marinho
  RELATORA    

J/11

5


	GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	ACÓRDÃO

