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APELAÇÃO.  AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO DE  FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE
AUTORA. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
PACTUAÇÃO  ENTRE  AS  PARTES.
INADIMPLEMENTO.  COMPROVAÇÃO.  ACERVO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE.  NEGATIVAÇÃO  DO
NOME DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO.  INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO
CÓDIGO  CIVIL.  DEVER  DE  INDENIZAR.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

- Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, os atos
praticados  no  exercício  regular  de  um  direito
reconhecido  não  constituem  ilícitos,  pelo  que  não
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sujeitam  quem  os  pratica  a  responsabilização  por
eventual dano.

- Tendo a inserção do nome do autor, sido motivada
pelo inadimplemento do contrato de financiamento
firmado  entre  as  partes,  não  há  que  se  falar  em
conduta  ilícita  da  instituição  financeira,  pois,  nos
termos do art. 188, I, do Código Civil, a sua atuação
decorreu do exercício regular de um direito.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

José Antônio Machado ajuizou  Ação de Obrigação
de Fazer c/c  Indenização por  Danos Morais,  em face do  Banco do Nordeste  do
Brasil S/A,  alegando, em suma, encontrar-se indevidamente com o nome inserido
nos órgãos de proteção ao crédito pelo promovido, com o qual,  segundo o autor,
jamais firmou qualquer espécie de contrato.  Nesse panorama, requer a retirada de
seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e, no mais, a condenação da empresa ao
pagamento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada pelo Banco do Nordeste do
Brasil S/A, fls. 20/26, sustentando que agiu no exercício regular de seu direito, ao
inserir  o  nome  da  parte  autora  nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  eis  que  o
promovente contraiu junto ao réu, um financiamento por meio da Nota de Crédito
Rural,  em  16  de  dezembro  de  2008,  no  valor  de  R$  21.500  (vinte  e  um  mil  e
quinhentos reais), a qual encontra-se em situação de inadimplência, de acordo com o
demonstrativo de débito acostado aos autos.

Impugnação à contestação, fls. 39/41.
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O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  106/107,  julgou
improcedente o pedido, consignando os seguintes termos:

(…)  JULGO  IMPROCEDENTE  OS  PEDIDOS
referente  a  obrigação  de  fazer  bem  como  a
indenização por danos morais.

Inconformado,  José  Antônio  Machado interpôs
APELAÇÃO,  fls.  109/114,  defendendo  a  necessidade  de  reforma  da  sentença,
defendendo, para tanto, ser devido a condenação da instituição financeira em danos
morais em danos morais, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, e,
ainda, a ausência de comprovação de que o débito ensejador da negativação, estaria
relacionada ao  contrato  de  financiamento.  No mais,  salienta  que o  réu informou
erroneamente o endereço para notificação, eis que enviada para Fazenda Nosso Lar,
local em que o promovente trabalha, e sede da Associação de Cooperação Agrícola
dos Produtores Rurais do Assentamento Nosso Lar (ACRAPANOL), o qual alega ser
a efetiva pessoa jurídica responsável pela celebração do contrato.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  117/134,  refutando  os
termos das razões recursais, sustentando, em suma, a existência de inovação recursal
no tocante as alegações referentes a inexistência de relação entre o débito ensejador
da negativação e o contrato firmado entre as partes, bem como a ausência de prévia
notificação, ao fundamento de que o endereço constante na negativa seria diverso de
sua residência.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, cumpre  analisar  a  prefacial  de
inovação recursal, suscitada nas contrarrazões, a qual, de logo, vislumbro merecer
acolhimento,  pois  analisando  o  caderno  processual,  observa-se  que  as  alegações
concernentes a  inexistência de relação entre o débito ensejador da negativação e o
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contrato firmado entre as partes, bem como de que o endereço constante na negativa
seria diverso de sua residência, não foram questionados em primeiro e, tampouco,
decididos na sentença. 

Nesse  norte,  restando  configurada,  portanto,  a
inovação de tese recursal,  nos moldes do art.  1.014, do Novo Código de Processo
Civil, não conheço da apelação em relação às citadas assertivas. 

Prossigo.

O desate da contenda reside em saber se o Juiz a quo
agiu com acerto quando julgou improcedente o pedido de indenização formulado na
inicial,  ao fundamento de que a inclusão do nome do promovente nos órgãos de
proteção ao crédito configura conduta lícita, haja vista a inadimplência do autor em
relação ao contrato firmado entre as partes.

Sem maiores delongas, entendo não merecer reparos
a sentença.

Isso porque, de uma análise processual, percebe-se
que José Antônio Machado formalizou perante a instituição promovida, um contrato
de  financiamento,  por  meio  da  Nota  de  Crédito  Rural  nº  9.2008.5922.3576,
devidamente  assinado  pelo  demandante,  na  qualidade  de  emitente,  e  no  qual
constam seus dados pessoais, como RG e CPF, fls. 29/33.

Outrossim, comprovou-se através do demonstrativo
de débito, colacionado às fls. 34/37, que o referido instrumento de crédito encontra-se
em situação de inadimplência, eis que consta no documento, a existência de débito
no  montante  de  R$  1.657,12  (um mil,  seiscentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  doze
centavos), em 16 de dezembro de 2012.

Com bases nessas considerações, não prosperam as
assertivas lançadas pelo recorrente, no sentido de que inexiste relação jurídica entre
as partes, bem como figurar a  Associação de Cooperação Agrícola dos Produtores
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Rurais do Assentamento Nosso Lar (ACRAPANOL) como responsável principal pelo
título de crédito, eis que José Antônio Machado, consta como o emitente da Nota de
Crédito  Rural  nº  9.2008.5922.3576,  figurando  a  ACAPRANOL,  tão  apenas  como
proprietária do imóvel, para onde foi destinado o valor oriundo da celebração do
financiamento.

Outrossim,  não  há  como  responsabilizar  a
instituição  financeira  pela  ausência  de  comunicação  ao  consumidor  acerca  da
negativação de seu nome, uma vez que incumbe ao órgão mantenedor do cadastro,
promover  a  prévia  notificação  da  inscrição  do  nome  do  devedor  nos  órgãos  de
proteção ao  crédito, nos termos da 359, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção
ao  Crédito  a  notificação  do  devedor  antes  de
proceder à inscrição.

Nessa senda, nos termos do art. 927 c/c o 186, ambos
do  Código Civil, para  que haja  o  dever  de indenizar,  imprescindível  a  presença,
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil,  a saber,  o ato
ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente. 

Contudo, tais pressupostos não restaram atendidos,
pois a conduta da instituição financeira, ao inserir o nome do consumidor nos órgãos
de proteção ao crédito, tem respaldo legal, haja vista o art. 188, I, do Código Civil,
enunciar não constituir atos ilícitos os praticados “no exercício regular de um direito
reconhecido”. Assim, amoldando-se a conduta questionada ao conceito de exercício
regular de um direito, dela não surge o dever de indenizar.

Portanto,  somente  haveria  a  possibilidade  de
responsabilização civil do demandado se comprovada alguma conduta ilícita sua, o
que  não  ocorreu.  Em  outras  palavras,  “A responsabilidade  civil  e  o  dever  de
indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a
caracterizar  o  dano  moral,  fato  que  não  aconteceu  nos  autos.”  (TJPB;  AC
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001.2006.007739-1/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 22/05/2013; Pág. 12).

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO.  MORA  CONSTITUÍDA.
INSERÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA  NOS
ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO
REGULAR  DE  DIREITO.  DANO  MORAL
INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA “A
QUO”.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
Demonstrado  que  a  apelante  encontra-se
inadimplente  com  o  contrato  ao  qual  firmou,
caracterizando-se, portanto, a mora,regular também
é a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de
crédito, não havendo que se falar em indenização
por dano moral, uma vez que o banco promovido
agiu  apenas  no  exercício  regular  de  seu  direito.
(TJPB;  APL  0005661-50.2011.815.0011;  Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides; DJPB 14/10/2015; Pág.
17) – negritei.

Assim,  não  vislumbro  razões  para  modificar  o
julgado hostilizado, pois proferido em harmonia com o acervo probatório encartado
aos autos.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELAÇÃO, para manter inalterada a sentença hostilizada.

É o VOTO. 
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Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento, os Desembargadores
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  com  jurisdição  limitada)  (Relator),
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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