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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0080396-58.2012.815.2003.
ORIGEM: 1ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o  Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADO: Janaína Jerônimo de Souza.
ADVOGADO: Cláudio Coelho Mendes de Araújo.

EMENTA: AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO  NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  DÉBITO REFERENTE A FINANCIAMENTO
NÃO  CONTRATADO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
SUPOSTO  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO  DE  CREDOR.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  LEGITIMIDADE  DO  DÉBITO.  NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA  ORDEM  DE  CANCELAMENTO  DA
NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS POR PARTE DE
OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. SÚMULA N.° 385 DO STJ. DANO MORAL
NÃO  CONFIGURADO.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA  PARA
AFASTAR  A  CONDENAÇÃO  INDENIZATÓRIA.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ART.  86  C/C  §14,  DO  ART.  85,  AMBOS  DO  CPC/2015.
PROVIMENTO PACIAL DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Ante a falta de comprovação da existência de débitos inadimplidos ou de qualquer
outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Promovente, não há
como  legitimar  as  cobranças  e  a  consequente  negativação  de  seu  nome  por  tais
dívidas.

2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por  dano  moral,  quando  preexistente  legítima  inscrição,  ressalvado  o  direito  ao
cancelamento (Súmula nº 385, STJ).

3.  Se cada litigante for,  em parte,  vencedor  e  vencido,  serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas (art. 86, CPC/2015).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0080396-58.2012.815.2003, em que figuram como Apelante o Banco Bradesco
Financiamentos S/A e como Apelada Janaína Jerônimo de Souza.

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

VOTO.

O Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira, f. 136/139-v, nos



autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
em seu desfavor intentada por Janaína Jerônimo de Souza, que julgou procedente
o pedido, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, como reparação
pelos  danos  morais  ocasionados  em  razão  da  inscrição  indevida  do  nome  da
Apelada junto aos órgãos de restrição ao crédito, declarando inexistente o débito
que originou a negativação e determinando a retirada imediata da restrição, bem
como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no
percentual de 20% sobre o montante condenatório.

Em suas razões recursais, f.  142/157, afirmou a negativação do nome da
Apelada  se  deu  por  sua  culpa  exclusiva,  decorrente  de  seu  descumprimento
contratual, ante o inadimplemento das parcelas do financiamento que sustenta ter
sido por ela contratado.

Alegou que a Autora não logrou êxito em provar os supostos danos morais
sofridos em virtude da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e que
esta se deu por exercício regular de seu direito de credor, motivo pelo qual alega não
existir o dever de indenizar.

Pugnou pelo provimento do Apelo e reforma da Sentença, para que o pedido
seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, para que o montante indenizatório
seja reduzido.

Contrarrazoando,  f.  164/167,  a  Apelada  requereu  o  desprovimento  da
Apelação, ao argumento de que a negativação foi indevida e os danos morais são
presumidos, bem como de que o quantum indenizatório foi prudentemente arbitrado
pelo Juízo.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  174/176,  sem manifestação
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de
sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso é  tempestivo e  o preparo foi  recolhido,  f.  158/159, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A inscrição da Autora, ora Apelada, no cadastro dos órgãos de restrição ao
crédito  é  fato  incontroverso,  f.  20,  negativação em referência  à  inadimplência  de
contrato de financiamento, no valor de R$ 12.406,08, débito que ela alega não ser
inexistente.

Na  Inicial,  a  Autora  afirmou  que  um  terceiro  fraudador  fez  uso  de  seus
documentos  pessoais  e  falsificou  sua  assinatura  em  contrato  de  financiamento
avençado perante o Banco Réu, defendendo que a Instituição Financeira, por não ter
tomado  as  cautelas  necessárias,  deveria  ser  civilmente  responsabilizada  pela
superveniente negativação decorrente da inadimplência das obrigações contratuais.

Por sua vez, o Apelante não juntou quaisquer documentos que demonstrem a
legalidade da negativação, não obstante o ônus fundado no art. 373, II, do Código de
Processo Civil/20151,  limitando-se  a  apresentar  cópia  reprográfica  de  Proposta  de

1 Art. 333. O ônus da prova incumbe: (…) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.



Financiamento de Bens e/ou Serviços supostamente subscrita pela Apelada, f. 75/80,
instrumento desprovido de suas informações pessoais, que, por si só, não se presta a
embasar a legitimidade da dívida inscrita.

Ante a falta de comprovação da  efetiva responsabilidade da Apelada ou de
qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, não há como
legitimar as cobranças e a consequente negativação de seu nome, devendo o Apelante
responder pelos prejuízos causados.

Nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, pelo que, uma vez comprovada a
inscrição indevida, caracterizados estão a conduta ilícita do Banco e o dano moral
sofrido pela Apelada, tendo em vista a situação vexatória, a reprovação social e o
abalo  de  crédito  que  recaem  sobre  o  negativado,  provocando  desgosto  íntimo  e
maculando a sua honra objetiva.

Inobstante  tais  conclusões,  o  documento  de  f.  20,  trazido  aos  autos  pela
própria Promovente, indica que, à época da inscrição discutida, ocorrida em 26 de
maio  de  2008,  havia  uma  negativação  anterior  por  parte  de  outra  Instituição
Financeira, registrada em 03 de março de 2008, impondo a aplicação da Súmula n.°
385,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça2,  segundo  a  qual  da  anotação  irregular  em
cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando
preexistente  legítima  inscrição,  razão  pela  qual  a  condenação  ao  pagamento  de
indenização por danos morais deve ser afastada.

Registre-se que este fundamento pode lastrear a reforma da Sentença, mesmo
que não tenha sido agitado pelo Promovido/Apelante, que requereu expressamente a
improcedência  do  pedido,  nos  termos  do art.  1.013,  §1°,  do  Código de  Processo
Civil/20153, e consoante o brocardo iura novit curia.

Na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador
de segunda instância é livre para adotar qualquer fundamentação4, desde que respeite
os limites do efeito devolutivo recursal fixados pela parte recorrente, premissa que ora
se observa.

2 Súmula nº 385/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.

3  Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1°. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro.

4 TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  PROVIDA.  EFEITO  DEVOLUTIVO  AMPLO.
PROFUNDIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO COMPROVADO.
1. O efeito devolutivo da apelação transfere ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, assim como
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. […]
o art. 515, § 1º, do CPC confere efeito devolutivo amplo quanto à profundidade ao recurso de apelação. (STJ;
AgRg-EDcl-REsp 1.366.810; Proc. 2013/0032510-1; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE
26/08/2013; Pág. 1793)

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  DE  APELAÇÃO.  EFEITO
DEVOLUTIVO AMPLO.  AUSÊNCIA  DE OFENSA AOS ARTS.  515  E  535  DO CPC.  [...]  RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. […] 5. A apelação – como é notório – possui efeito devolutivo amplo, e a
limitação  quanto  à  “matéria  impugnada”  a  que  alude  o  art.  515,  caput,  do  CPC,  não  implica,  por  óbvio,
limitação quanto aos fundamentos jurídicos de que pode lançar mão o órgão ad quem depois de ultrapassado o
juízo de admissibilidade. "Interposta contra sentença definitiva devolve ao conhecimento do órgão ad quem o
mérito da causa, em todos os seus aspectos". […] (STJ, REsp 794.537/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 05/03/2009, DJe 06/04/2009).



Considerando que  a  Autora,  ora Apelada,  formulou pedido objetivando a
declaração de inexistência de débito, a retirada da negativação de seu nome, bem
como indenização por danos morais, tendo obtido êxito apenas quanto a dois dos
pedidos, impõe-se o rateio das despesas, consoante determina o art. 86 do Código de
Processo Civil/2015.

Posto  isto,  conhecida  a Apelação,  dou-lhe  provimento parcial  para
reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos
morais,  mantendo a obrigação de fazer consubstanciada no cancelamento da
negativação objeto da demanda.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes a
pagar, individualmente, metade do valor das custas processuais, observada a
suspensão de que trata o art. 98, § 3.º, do CPC/20155 quanto à Autora, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça, e, em razão da vedação de compensação,
contida  no  §14  do  art.  85  daquele  Código6,  arbitro  em  R$  1.000,00  os
honorários  advocatícios  de  sucumbência,  a  serem pagos  por  cada uma das
partes  ao  patrono  da  parte  contrária,  observada,  mais  uma  vez,  quanto  à
Promovente, a suspensão prevista no referido § 3.º do art. 98.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

5 Art. 98. […] § 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos  que  justificou  a  concessão  de  gratuidade,  extinguindo-se,  passado  esse  prazo,  tais  obrigações  do
beneficiário.

6 Art. 85. […] §14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios  dos  créditos  oriundos  da  legislação  do  trabalho,  sendo  vedada  a  compensação  em  caso  de
sucumbência parcial.


