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Origem : Vara Única da Comarca de Paulista 
Relator:   Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  Convocado  em
substituição à Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Apelante: Maria das Graças dos Santos
Advogado: Alberto da Silva Rodrigues

Artur Araújo Filho
José Adriano Dantas

Apelado: Banco CSF S/A
Advogado:      Antônio de Moraes Dourado Neto

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTROS
RESTRITIVOS  DE  CRÉDITO.  DÍVIDA  NÃO
RECONHECIDA  PELA  CONSUMIDORA.  DÉBITO
NÃO  COMPROVADO  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO PARA CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES EM
NOME  DA  AUTORA.   DANOS  MORAIS.
INEXISTÊNCIA.  ENTENDIMENTO  SEDIMENTADO
PELA  CORTE  SUPERIOR  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
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“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 385/STJ).

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados. 

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em negar provimento ao
recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  das
Graças dos Santos desafiando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Paulista (fls.169/171) que, nos autos da “AÇÃO
DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS” por ela ajuizada em face do BANCO CARREFOUR S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

( … )

Ante o exposto, e atento aos princípios de direito norteadores do

caso  in  foco,  com  fulcro  no  art.  269,  I  do  CPC,  JULGO

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO,para declarar a inexistência

de dívida  do autor  frente  ao réu pelo  fato  narrado na inicial  e

demonstrado pelo extrato de fls.11 (contrato 00000575357, no valor

de  R$  634,43)  pelo  que  extingo  o  processo  com  resolução  de

mérito.

Determino ainda,  que a parte promovida providencie,  no prazo

máximo de 05 (cinco) dias a retirada do nome da parte autora dos

sistemas de restrição de crédito, no caso, SPS e SERASA, sob pena
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de incidir-lhe multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) a ser

revertida em favor do Fundo Especial de Proteção de Bens, Valores

e Interesses Difusos, do Estado da Paraíba, criado através da Lei

Estadual 8.102/2006, nos moldes do art. 461 e parágrafos do CPC,

limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando  que  cada  litigante  foi  vencedor  e  vencido,  em

observância  ao  art.  21  do  CPC,  condeno-os  à  sucumbência

recíproca na proporção de 50% (cinqüenta por cento), em custas

processuais, já os honorários devem ser compensados entre si.

(...)”

A  magistrada  julgou  improcedente  o  pedido  de
indenização por danos morais, após fundamentar que:

( … )

No caso em tela,  é de se estranhar que o postulante acostou ao

caderno  processual,  fl.11,  informe  do  SPC  constando  outras

anotações  em  seu  nome,  e  ainda  assim,  busque  o  dano  moral

arguindo o abalo creditício.

Vê-se  que  o(a)  autor(a)  não  demonstrou  que  a(s)  outra(s)

negativaço(ões)  foi(ram)  indevida(s),  até  porque  nem  todas  as

negativações são objetos de ações judiciais e ainda que fossem, não

há  presunção  da  ilegalidade  da  cobrança  pelo  simples  fato  de

haver ações judiciais em curso.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a inscrição

indevida em cadastros restritivos de crédito, caso existentes outros

registros  regulares  desabonadores  do consumidor,  não é  apta  a

configurar o dano moral.
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(...)

O raciocínio acima construído é perfeitamente aplicável  ao caso

em tela, visto que o demandante tem outras negativações em seu

nome e CPF em cadastro (SPC) diverso daquele que supostamente

estaria promovido, consoante se depreende da consulta acostada

pelo mesmo (fl.11). É mister destacar que o autor não impugna na

exordial  a  regularidade  de  todos  os  outros  apontamentos

existentes no SPC.

( … )”   

Em  razões  recursais,  fls.175/181,  a  autora  sustenta  a
reforma da decisão para que o réu seja condenado a indenizá-la moralmente
pela  negativação  indevida,  alegando  que  “a  recorrente  teve  seu  nome
negativado três  vezes,  uma delas pelo BANCO CARREFOUR S/A, e  as outras
duas pelo BANCO CITIBANK S.A. e BANCO IBI S/A, sendo em todas elas pela
inadimplência de contratos que a recorrente refuta veementemente, tendo ajuizado
as  competentes  ações  contestando  a  regularidade  da  inscrição  nos  cadastros
restritivos de crédito e pleiteando a reparação pelos danos morais”. 

Requer,  por  fim,  a  condenação  do  recorrido  no
pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a
situação  dos  autos,  bem  como,  pugna  pela  fixação  dos  “honorários
advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa ou em
valor arbitrado por esta E. Corte”.

Contrarrazões, fls.201/208, pelo desprovimento. 

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
213/214.

É o relatório.
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V O T O

Exmo. Juiz Convocado Eduardo José de Carvalho Soares
- Relator

Inicialmente,  é  preciso ressaltar que a admissibilidade
recursal  deve  ser  feita  com  base  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
vigente à época da publicação da decisão recorrida (fl. 171v), conforme já se
manifestou o STJ ao publicar o enunciado a seguir:

Enunciado  Administrativo  Número  2:  “Aos  recursos  interpostos

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até

17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissi-

bilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Do mesmo modo, as questões processuais do período
em que o feito esteve na instância  a quo serão analisadas utilizando como
referência aquele diploma.

Feito esse registro passo à análise do recurso.

Em que pese o juízo de primeiro grau ter entendido que
o débito junto ao banco promovido é indevido, devendo ser excluído da
restrição cadastral, tenho que a indenização por suposto dano moral não se
apresenta devida, conforme decidido na instância a quo, considerando que a
demandante  possui  outros  débitos  em  aberto,  provenientes  de  credores
distintos.

Neste sentido,  o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que o consumidor
possuir mais de uma anotação em seu nome, a nova anotação, procedida de
forma irregular, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais.
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A esse respeito, os julgados:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  DEVEDOR  COM  OUTRAS
ANOTAÇÕES.  SÚMULA  385/STJ.  INVIABILIDADE  DE
REEXAME  DE  PROVA.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.

1. O recolhimento insuficiente do preparo do recurso de apelação
não implica  a  pena  de  deserção se a parte recorrente, mesmo
antes de intimada,   promove   o   recolhimento   complementar
das  despesas recursais.

2.  Não  compete  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  o  exame  de
violação a resolução,  tampouco  a  dispositivos constitucionais,
uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação
à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal.

3.  "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 385 do STJ).

4.  Tendo  a  Corte  de origem reconhecido a existência de registros
preexistentes  regulares, a alteração das premissas fáticas adotadas
demandaria   o   reexame  do   conjunto   fático-probatório   dos
autos, providência  incabível  em  sede  de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.

5.  Agravo interno a que se nega provimento.  (AgRg no AREsp
178.449/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE REGISTRO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE
CRÉDITO  DEVEDOR.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO.
DEVEDOR  CONTUMAZ.   AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO  COM  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  1.  "Da  anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
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por  dano  moral,  quando  preexistente  legítima  inscrição,
ressalvado  o  direito  ao  cancelamento".  (Súmula  385/STJ).  2.
Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg
no  REsp  1356572/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).

A questão,  inclusive,  já  restou  sumulada  através  do
enunciado  385,  do  STJ,  que  assim  dispõe:  “Da  anotação  irregular  em
cadastro de proteção ao crédito,  não cabe indenização por dano moral,
quando  preexistente  legítima  inscrição,  ressalvado  o  direito  ao
cancelamento.”.

O  referido  entendimento  autoriza,  nestes  casos,  tão
somente o cancelamento da anotação irregular, inviabilizando, no entanto, a
indenização por danos morais,  não assistindo razão à recorrente quando
pleiteia a verba indenizatória, vez que, como bem ressaltou a magistrada
sentenciante  “não há presunção da ilegalidade da cobrança pelo simples fato de
haver ações judiciais em curso”.

Por fim, não conheço dos documentos de fls. 182/187 e
dos  argumentos  recursais  a  estes  referentes,  vez  que a  ré  não  os  trouxe
durante a instrução processual do primeiro grau.  Como a apelante, inova
em sede de recurso ao trazer esses documentos – sem sequer justificar o
porquê de, somente agora, fazê-lo – não podem ser conhecidos, por não se
enquadrarem na permissão do art. 5171 do CPC/73.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  à
apelação cível.

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 10 de
abril de 2018, o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do
1  Art. 517. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que

deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
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julgamento, além do Relator e do Presidente, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo
Vital de Almeida.  Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 12 de abril de
2017.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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