
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003005-27.2013.815.0181.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Guarabira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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APELADOS: EKT – Serviços de Cobrança Ltda. e Banco Azteca do Brasil S/A.
ADVOGADA: Marilia Duarte Mariz Timóteo (OAB/PB 17510).

EMENTA:  APELAÇÃO. AÇÃO  INDENIZATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  CONTRATO  BANCÁRIO. ALEGAÇÃO  DE  FRAUDE.  INSCRIÇÃO
DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DO
NEGÓCIO  JURÍDICO  PELO  RÉU.  IMPUGNAÇÃO  GENÉRICA.  DILAÇÃO
PROBATÓRIA OPORTUNIZADA. INÉRCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR
A  FRAUDE  NA  CELEBRAÇÃO  DO  CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

1. A parte que alega ter desconhecimento do negócio jurídico colacionado aos autos
deve impugnar no momento oportuno, de forma específica, a sua autenticidade.

2. A inércia da parte em atender a determinação do Juízo para especificar as provas
que  deseja  produzir  autoriza  o  julgamento  do  processo  no  estado  em  que  se
encontra. 
 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0003005-27.2013.815.0181, em que figuram como Apelante Gerlande da
Silva Freitas e como Apelado EKT – Serviços de Cobrança Ltda. e Banco Azteca do
Brasil S/A.

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.

Gerlande  da  Silva  Freitas interpôs  Apelação contra  Sentença  proferida
pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da Ação Indenizatória c/c
Obrigação de Fazer por ela ajuizada em desfavor do EKT – Serviços de Cobrança
Ltda. e do Banco Azteca do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos de
exclusão  da  negativação  do  seu  nome em cadastro  de  restrição  ao  crédito  e  de
pagamento  de  indenização  por  danos  morais,  ao  fundamento  de  que  restaram
comprovadas a celebração de contrato entre as partes e sua respectiva inadimplência,
condenando-a  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da condição suspensiva da
exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.



Em suas Razões, f.  136/139, alegou que não firmou a Cédula de Crédito
Bancário colacionada aos autos, acrescentando que a assinatura nela aposta não é de
seu próprio punho.

Asseverou,  ainda,  que  o  endereço  fornecido  na  avença  difere  do  seu
domicílio e que não foi notificada previamente sobre a negativação, requerendo, ao
final, a procedência do pedido para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Intimados, os Apelados não apresentaram Contrarrazões, conforme certidão
de f. 145.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A ausência de notificação prévia para a inscrição do nome no cadastro de
restrição ao crédito não foi alegada na Exordial, não sendo passível de exame nesta
fase recursal,  por tratar-se de inovação da causa de pedir  vedada pela  legislação
processual.

Os  Tribunais  de  Justiça  pátrios  assentaram  que  o  negócio  jurídico  cuja
celebração é negada pela parte promovente, quando colacionado aos autos, deve ser
impugnado especificamente no momento oportuno1. 

1 CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
INDENIZATÓRIA.  MÚTUO.  CONTRATO  BANCÁRIO  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CDC . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
APRESENTAÇÃO  DO  CONTRATO  ASSINADO.  COMPROVANTE  DE  DEPÓSITO  DOS
VALORES CONTRATADOS NA CONTA DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO
COMPROVADA.  IMPUGNAÇÃO  GENÉRICA.  NÃO  PRODUÇÃO  DE  CONTRAPROVA.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os contratos de
concessão de crédito por instituições financeiras são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor ,
tratando-se de matéria pacificada pela edição da Súmula 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2.No caso, o consumidor alega a inexistência do contrato, de modo que foi deferida a inversão do
ônus da prova em decisão saneadora, atribuindo-se ao réu o ônus de comprovar a celebração do
contrato de mútuo apontado como inexistente. Para tanto, o réu apresentou como prova o contrato
assinado pelo autor e o comprovante de depósito dos valores contratados.  3.Após a produção de
provas pelo  réu,  o  autor  quedou-se  inerte  não  produzindo qualquer  prova  em sentido contrário,
limitando-se a impugnar a assinatura do contrato de forma genérica, sem querer a produção de prova
pericial no momento processual adequado. 4.Ainda que exista a inversão do ônus da prova, o art. 333
do Código de Processo Civil de 1973 , ainda aplicável ao caso, distribui o ônus da prova de acordo
com a  natureza  da alegação  fática  a  ser  comprovada.  Nesse panorama,  ao autor  cabe  provar  as
alegações  concernentes  ao  fato  constitutivo  do  direito  afirmado,  ao  passo  que  ao  réu  cumpre
demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se
de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando
essa  incerteza  sobre  o  fato  constitutivo  do  direito  postulado,  frente  às  provas  produzidas  em
contestação,  essa  deve  ser  suportada  pela  parte  autora,  por  meio  da  improcedência.  (TJDF  -
20141110035728 0003481-78.2014.8.07.0011 - Orgão Julgador 1ª TURMA CÍVEL – Publicação
Publicado no DJE : 27/10/2016 . Pág.: 185-204 – Julgamento 19 de Outubro de 2016 – Relator
ALFEU MACHADO)

APELAÇÃO Ação de Indenização Alegação de inclusão indevida do nome do autor em cadastro de
órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Inconformismo - Alegação de falsidade
das assinaturas apostas nos contratos assinados entre as partes - Ausência de impugnação específica e



No  caso  dos  autos,  após  a  juntada  da  Cédula  de  Crédito  Bancário  que
originou  a  negativação  do  nome  da  Recorrente,  f.  105/116,  foi  apresentada
Impugnação  à  Contestação,  f.  121/122,  por  meio  da  qual  aquela  limitou-se  a
argumentar, de forma genérica, que a referida documentação não serviria para atestar
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito requerido na Exordial, deixando
de especificar, naquele momento, o motivo pelo qual se opunha a validade do seu
conteúdo. 

O Juízo, por outro lado, oportunizou às partes às f. 123/124 a especificação
das provas, todavia, a Recorrente manteve-se silente, conforme demonstra a Certidão
de f. 128v, deixando de requerer dilação probatória que viabilizasse a aferição da
falsidade da assinatura aposta no contrato e,  consequentemente,  a constatação da
ilegalidade da inscrição do seu nome no cadastro de restrição ao crédito, não lhe
sendo cabível trazer essa argumentação somente em grau de Recurso.

Ressalte-se,  ademais,  que  a  divergência  entre  o  endereço  fornecido  no
Cédula  e  aquele  especificado  na  Exordial  não  é  suficiente  para  corroborar  uma
suposta fraude na contratação, porquanto é perfeitamente possível a multiplicidade
de domicílios, pelo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos em todos os
seus termos.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de dezembro de 2016,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

de  pedido  de  instauração  de  incidente  de  falsidade  de  assinatura  -  Presunção  de  validade  dos
documentos  apresentados  pelo  réu  não  afastada  -  Relação  contratual  e  existência  da  dívida
comprovadas  -  Legitimidade  no  lançamento  do  nome  do  autor  no  cadastro  de  inadimplentes  -
Recurso  desprovido.  (TJSP -  APL 01828153920128260100  SP -  Orgão  Julgador  9ª  Câmara  de
Direito  Privado  –  Publicação  15/08/2014  –  Julgamento  12  de  Agosto  de  2014  –  Relator  José
Aparício Coelho Prado Neto)


