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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001071-30.2014.815.0171
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM      : Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Esperança
APELANTE : Lorival Batista de Araújo (Adv. Rodolfo Rodrigues Menezes)
APELADO : Banco do Brasil S/A (Adv. Rafael Sganzerla Durand)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  DANOS  MORAIS. 
SUPOSTA  INSCRIÇÃO  DO  AUTOR  EM  CADASTRO  DE 
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO 
SUPOSTAMENTE  ILÍCITO.  ART.  373,  I,  CPC. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  NÃO  CONFIGURADA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não logrando o autor demonstrar a negativação do seu nome em 
cadastro de restrição ao crédito, descumprindo o que dispunha o 
art. 373, I, do CPC vigente, que determinava caber ao autor o ônus 
quanto ao fato constitutivo do direito vindicado, a pretensão de se 
ver indenizado por suposta conduta ilícita deve ser afastada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do 
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 197.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Esperança, que julgou improcedentes os pedidos 
formulados  na  ação  declaratória  de  inexistência  de  relação  jurídica  c/c  danos  morais 
proposta por Lorival Batista de Araújo em face do Banco do Brasil S/A.

Na decisão, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, sob o 
argumento de que a parte autora não conseguiu provar a suposta inserção em cadastros 
restritivos.



Inconformado  com  o  provimento  jurisdicional,  a  parte  autora 
interpôs recurso apelatório, alegando, em breve síntese, que restou provada a negativação 
do seu nome em cadastros restritivos, que o documento acostado à fl. 13 foi emitido pela 
CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campina Grande.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados 
totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 90/96.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo  de  remeter  os  autos  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  artigo  169, 
§1º, do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça reside em definir se 
houve  conduta  ilícita  na  inscrição  e  manutenção  do  nome  do  autor  em  cadastro  de 
restrição ao crédito, bem assim, em caso positivo, se houve dano moral. Para além disso, 
necessário fixar  se  a  sucumbência  da parte  autora  foi  mínima,  a  ponto  de autorizar  o 
pagamento integral pela parte adversa.

No que se refere a  pretensão,  penso que não merece acolhida,  na 
medida em que ausente a prova da inscrição negativa indicada. Com efeito, o autor não 
logrou  demonstrar  a  negativação  do  seu  nome  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito, 
descumprindo o que dispunha o art. 373, I, do CPC, que determina caber ao autor o ônus 
quanto ao fato constitutivo do direito vindicado, in verbis:

“Art. 373.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito do autor.”

No caso, falta a prova da conduta ilícita supostamente praticada pela 
parte adversa, de maneira que, neste cenário, torna-se impossível prosseguir na verificação 
da responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A, quanto aos danos morais alegados. 

É de se asseverar, outrossim, que o documento de fl. 13 não presta a 
provar a suposta negativação, uma vez que elaborado de próprio punho pelo apelante, 
como bem consignou o magistrado processante.

Neste  contexto,  o  litígio  deve  ser  decidido  com  base  na  regra  de 



distribuição do ônus da prova, prevista no art. 333, I, do Código de Processo Civil, regra 
repetida pelo art. 373, I, do novo diploma processual, a qual prescreve competir à parte 
demandante o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior preleciona: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, 
que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume 
especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova”. 1

No  dizer  de Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a 
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma 
imposição e uma sanção de ordem processual.”2 Após discorrer sobre o onus probandi, o 
já citado doutrinador conclui: 

“Quando  o  réu  contesta  apenas  negando  o  fato  em  que  se  baseia  a 
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem 
nenhuma  iniciativa  de  prova,  o  réu  ganhará  a  causa,  se  o  autor  não 
demonstrar  a  veracidade  do  fato  constitutivo  do  seu  pretenso  direito. 
Actore non probante absolvitur reus”. (In. Op. cit. p. 422). 

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso 
apelatório, mantendo incólume a sentença guerreada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos 
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

1 In. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. 38. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2003.
2 In. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª ed., Forense, p. 421


