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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  NEGÓCIO 
JURÍDICO  (FINANCIAMENTO  DE  IMÓVEL) 
CELEBRADO  ENTRE  O  PROMOVIDO  E  AUTORA 
NA  QUALIDADE  DE  FIADORA.  DOCUMENTO 
PÚBLICO COMPROVANDO A AVENÇA. INSCRIÇÃO 
DO NOME DA PROMOVENTE NO CADASTRO  DE 
INADIMPLENTES.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO 
DIREITO  DA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA,  POR  SE 
TRATAR  DE  DÍVIDA  NÃO  ADIMPLIDA.  ACERVO 
PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA  AMPARAR  A 
REPARAÇÃO  PECUNIÁRIA.  INTELIGÊNCIA  DO 
ART.  333,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA EM 
CONSONÂNCIA  COM  JURISPRUDÊNCIA  DESTA 
CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
MANUTENÇÃO  DO  “DECISUM”.  APLICAÇÃO  DO 
CAPUT, DO ART. 557. DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.

- Nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova 
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 
direito. Assim, se ele não se desincumbe deste ônus, 
deixando de instruir  o  processo com os documentos 
necessários,  não  pode  o  Juiz,  através  de  sua 
imaginação, aplicar o pretenso direito ao caso concreto 
que lhe fora submetido.

-  A  inversão  do  ônus  da  prova,  no  Direito 
Consumerista, é uma garantia de facilitação da defesa 
dos consumidores, diante da impossibilidade de trazer 
aos autos provas documentais que estão em poder do 
promovido, impossibilitando o promovente de exibi-los, 
o que não é o caso dos presentes autos.
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- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato 
ilícito,  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da  personalidade 
daquele  que  o  sofreu,  onde  não  havendo  prova  de  tal 
situação, impossível a aplicação de reparação pecuniária.

VISTOS

Cuida-se de recurso apelatório interposto por Maria Luzenilda da Trindade, 

desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Remígio/PB que, nos 

autos  da  “Ação Declaratória  de  Inexistência  de  Relação Jurídica  c/c  Indenização  por 

Danos  Morais”  movida  contra  o  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A,  julgou 
improcedente o  pedido  formulado  na  exordial,  deixando  de  condenar  em  danos 

extrapatrimoniais a instituição financeira, ora apelada.

Inconformada,  a  autora  apelou,  alegando,  inicialmente,  que  o 

comportamento ilícito do recorrido deu causa ao dano extrapatrimonial, haja vista que a 

inclusão indevida de dívida em cadastro de inadimplentes gerou sérios abalos morais,  

aptos de reparação pecuniária. 

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja acolhido o 

pleito indenizatório constante da peça vestibular (fls. 02/14).

Contrarrazões encartadas às fls. 149/158.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o 

caso  de  ofertar  parecer,  em  virtude  da  ausência  de  interesse  público  na  demanda, 

conforme cota de fls. 165/168.

É o relatório.

DECIDO.
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A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada por  esta Corte  e pelo Superior  Tribunal  de Justiça,  comportando a análise 

meritória monocrática, na forma permissiva do art. 557, caput, do CPC.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos  extrapatrimoniais,  em  razão  da  inserção,  por  suposta  dívida  (financiamento 

bancário), do nome da autora, ora recorrente, nos cadastros restritivos de crédito.

Prima  facie,  a título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo 

passagem da sentença (fls. 127/135), prolatada pela Juíza de primeiro grau, haja vista a 

ilustre  magistrada  ter  abordado com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo, 

conforme se observa abaixo:

“Em que pese a parte promovente alegar nunca ter autorizado ou 
aberto crédito bancário junto ao reú, dos autos depreende-se que  
houve relação entre promovente e promovido.
(…)
Asssin  sendo,  não  tendo  a  própria  parte  autora  conseguido 
demonstrar o fato constitutivo de seu pretenso direito, impõe-se 
ao Juiz,  assim,  julgar segundo o alegado e demosntrado pelas  
partes.
(...)
Apesar das alegações aduzidas pela promovente, a mesmo 
não traz  ao processo provas do que assevera,  merecendo 
portanto, prosperar as afirmações do promovido, posto que a  
declaração  da  promovente  fora  externada  mediante  
instrumento público (fls.53/64), o qual possui presunção de  
veracidade, consoante o disposto no art. 215 do Código Civil,  
in verbis:
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é  
documento dotado de fé pública, fazendo prova  plena.
(…)
In casu, o fiador não comunicou a exoneração ao credor, por  
meio da competente notificação extrajudicial. Assim,  não há  
que  se  falar  em  exoneração,  posto  que  em  respeito  aos  
princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda (os 
pactos  devem  ser  respeitados),  para  que  o  fiador  se  
exonerasse  de  sua  obrigação,  ele  deveria  ter  informando  
diretamente ao credor sobre seu interesse em não mais ser  
fiador.
(…)
Assim,  não  há  que  se  falar  em  inexistência  da  relação  
contratual e fidejussória.
No que se refere ao dano moral, consequentemente, não fora  
caracterizado, posto que a inserção do nome do promovente  
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nos órgãos restritivos de crédito constitui exercício regular  
de direito assegurado aos credores, não se enquadrando no  
disposto  no art.  186  do Código Civil,  tendo a  negativação  
ocorrido  em  função  do  não  cumprimento  do  contrato  de  
compra e venda pela segunda promovida, com cláusula de  
obrigação  de   fiança  promovente,  constituindo,  também,  
motivo para revogação da tutela concedida anteriormente.”.  
Grifo nosso.

Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à  desnecessidade  da 

reparação  pecuniária  correspondente  ao  suposto  constrangimento  suportado  pela 

promovente, tão bem eximido pelo julgador “a quo”.

Destarte, compete ao autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

o que não aconteceu “in casu”. 

Dito  isto,  diga-se,  por  oportuno,  que  a  requerente,  objetivando  provar  o 

alegado,  anexou,  apenas,  procuração  judicial,  declaração  de  hipossuficiência, 

documentos  pessoais  e  Escritura  Pública  de  Compra  e  Venda,  sem,  contudo,  juntar 

acervo probatório para concluir pelo efetivo constrangimento moral alegado.

Como já explicitado acima, incumbindo o ônus probandi à demandante, nos 

termos  do  art.  333,  I,  do  Estatuto  Processual  Civil,  esta  não  se  desincumbiu  deste 

requisito processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 333: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é 

peculiar,  esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos,  in  "Primeiras 

Linhas de Direito Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil,  entretanto, resumiu o instituto  
do ônus da prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O  
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 
seu direito;  II  -  ao  réu,  quanto à existência  de fato impeditivo,  
modificativo ou extintivo do direito do autor. De tal forma, adotou a 
teoria  de  Carnelutti,  estabelecida  no  seguinte  princípio:  'Quem 
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opõe  uma  pretensão  em  juízo  deve  provar  os  fatos  que  a  
sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar  
os fatos do quais resulta; em outros termos - quem aciona deve  
provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato ou  
fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou  
modificativas." 

Outrossim, constato que o negócio jurídico  sub examine  (finaciamento do 

imóvel),  fora celebrado entre o Banco e a Associação Comunitária de Desenvolvimento 

Rural  São  Joaquim,  através  de  Escritura  Pública  (fls.  53/64),  tendo  como fiadores  a 

promovente e os demais associados.

Além  do  mais,  o  mencionado  documento  público  possui  presunção  de 

veracidade,  consoante  disposto  no art.  215 do Código Civil,  merecendo prosperar  as 

afirmações do promovido. 

Dessa  forma,  não  merece  amparo  a  presente  irresignação,  eis  que  a 

negativação  do  nome da  apelante  decorreu  em pleno  exercício  regular  do  direito  da 

instituição bancária, por se tratar de dívida não adimplida, conforme dispõe o art. 188, do  

Código Civil:
“Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um  
direito reconhecido; Grifo nosso.

Acerca da questão, colaciono jurisprudência da nossa Corte de Justiça 
e do Tribunal Mineiro:     

    
PROCESSUAL  CIVIL.  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  Ação  de 
Indenização por dano moral e material. Alegação de negativa  
de crédito no cartão e cobrança indevida. Fatos constitutivo  
do direito do autor. Não comprovação. Dano moral e material  
não  comprovados.  Ausência  de  requisitos  Improcedência  
mantida.  Desprovimento  do  apelo.  A  inversão  do  ônus  da 
prova  não  desonera  a  parte  autora  de  provar  os  fatos  
constitutivos  de  seu  direito.  Ausentes  os  requisitos  da  
responsabilidade  civil,  a  improcedência  do  pedido  de 
indenização é medida impositiva.  Sentença mantida.  (TJPB; 
AC  200.2010.042561-6/001;  Terceira  Câmara  Especializada  
Cível; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB 05/09/2012;  
Pág. 9) Grifo nosso.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  CIVIL.  INDENIZAÇÃO  POR  COBRANÇA 
INDEVIDA  E  DANOS  MORAIS.  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  
AUSÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  DANO  MORAL  NÃO 
COMPROVADO.  DEVER  DE  INDENIZAR  AFASTADO.  
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. Não há  
que  se  falar  em  indenização  por  danos  morais  quando  
ausente o nexo causal entre o ilícito apontado e a conduta do  
agente. - verificado o inadimplemento contratual, surge para o  
credor o direito de inscrever o nome do devedor no cadastro  
de inadimplentes, agindo, assim, no exercício regular de um 
direito. - no caso dos autos, a inscrição do nome do autor no  
cadastro de inadimplentes não se referiu apenas ao débito  
tido  por  indevido,  mas à  débitos  posteriores  do cartão  de  
crédito.  (TJPB;  AC  200.2009.028532-7/002;  Primeira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB  
03/09/2012; Pág. 7). Grifo nosso.

DANO  MORAL.  INCLUSÃO  DE  CPF  EM  CADASTROS  DE 
NEGATIVAÇÃO  DE  CRÉDITO.  DÍVIDA  EXISTENTE.  
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  UM  DIREITO.  ATO  ILÍCITO  NÃO 
CARACTERIZADO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  NÃO 
COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE.  
IMPROCEDÊNDIA DO PEDIDO. APELO. Proposta de liquidação 
de dívida enviada a devedora. Pagamento efetuado após a data  
aprazada.  Negligência.  Dano  moral.  Não  configuração.  
Manutenção  do decisum.  Desprovimento.  Estando devidamente  
comprovada a existência da dívida, impossível acolher o pleito de 
indenização  por  inscrição  indevida  nos  órgãos  de  proteção  ao  
crédito, por ser esta um exercício regular de um direito do credor.  
Preenchidos  os  requisitos  legais,  deve-se  conhecer  da 
apelação,  mantendo-se,  todavia,  a  sentença  que  julgou 
improcedente o pedido inicial, negando-se, por conseguinte,  
provimento  ao  recurso,  mormente  quando  a  assertiva  da 
parte promovida, ora apelada, restar configurada a seu favor,  
através do conjunto probatório constante nos autos.  (TJPB; 
AC  001.2009.011659-9/001;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 29/02/2012; Pág.  
10) Grifo nosso.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inclusão de 
nome de fiador em cadastro de inadimplentes - Existência do 
débito - Exercício regular de direito - Reforma da sentença. A 
inscrição do nome do autor, fiador em contrato bancário, em 
cadastros  de  inadimplentes,  ante  a  existência  do  débito, 
concretiza exercício regular de direito, não havendo que se 
falar  na  existência  de  dano  moral,  passível  de  reparação 
pecuniária.  Não  comprovada  ilicitude  na  conduta  da 
instituição  financeira,  a  improcedência  do  pedido 
indenizatório é medida que se impõe. (TJMG; APCV 0065192-
35.2010.8.13.0439; Muriaé; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. 
Des.  Wanderley  Paiva;  Julg.  16/11/2011;  DJEMG  30/11/2011) 
Grifo nosso.
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INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  NOME  NO  SPC 
-PRORROGAÇÃO  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  EXERCÍCIO 
REGULAR DO DIREITO. Ausência de de exoneração da fiança 
de conformidade com o disposto no art. 835, Código Civil de 
2002,  o  fiador  poderá  exonerar-se  da  fiança  que  tiver 
assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, 
ficando  obrigado  por  todos  os  efeitos  da  fiança,  durante 
sessenta dias após a notificação ao credor.  "Extingue-se a 
obrigação  do  fiador  após  findado  o  lapso  original  se  não 
houver  sua  anuência  expressa  para  a  continuidade  da 
condição de garante. " (TJMG; APCV 1.0112.11.007887-3/001; 
Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 07/02/2014; DJEMG 
14/02/2014)  Grifo nosso.

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do 
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos  
alegados na petição inicial.  Decisões anteriores fundadas nas 
provas acostadas aos autos. Impossibilidade de reexame. Súmula  
7/STJ.  Não  comprovação  dos  alegados  danos  materiais  e  
morais  sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe  a  prova  dos  atos  
constitutivos  de  seu  direito.  -  Em  que  pese  a  indiscutível  
aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto  
não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada 
“quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias  
de experiências”. -  Entenderam as instâncias  ordinárias,  após  
análise das provas dos autos, que o recorrente não comprovou as 
falhas  na  prestação  dos  serviços  contratados.  Necessidade  de  
revolvimento  de  todo  o  conjunto  fático-probatório.  Óbice  da  
Súmula  7  do STJ.  -  O recorrente  não  provou  a  ocorrência  de  
vícios  no  serviço  que  pudessem  lhe  conferir  direito  a  uma  
indenização por danos materiais ou morais. Recurso especial não  
conhecido”.  (Resp 741393/PR – RELATORA MINISTRA NANCY 
ANDRIGHI  –  TERCEIRA  TURMA  –  JULG.  EM  05/08/2008).  
GRIFO NOSSO.

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva Civil, com 

base  na  jurisprudência  desta  Corte  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  para  negar 
seguimento ao recurso.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa,  01 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
      RELATOR                                                                                              J/06-R-J/05.
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