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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018559-95.2011.815.0011     
Origem   : 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande     
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Apelante : Banco do Brasil S/A 
Advogado : Patrícia de Carvalho Cavalcanti 
Apelado     : Márcio Aristóteles Araújo Pereira 
Advogada  : Patrícia Araújo Nunes Pereira 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS 
PAGADORES  POR  DÉBITO  SUPOSTAMENTE 
INEXISTENTE. OUTRA RESTRIÇÃO E NOTIFICAÇÃO EM 
NOME  DO  AUTOR.  DANOS  MORAIS  INEXISTENTES. 
REFORMA DO DECISUM.  PROVIMENTO DO APELO.

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

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Banco do Brasil 
S/A contra sentença, fls. 70/73,  proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca 
de Campina Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito 
c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por 
Márcio  Aristóteles  Araújo  Pereira,  julgou  procedente  o  pedido  exordial, 
condenando o banco promovido ao pagamento de indenização por danos morais 
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC a 
contar da decisão, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a 
contar da citação.  

Em razões recursais,  fls.  75/84, o banco recorrente sustenta 
que  as  negativações  efetivadas  em  nome  do  autor  decorreram  de  seu 
comportamento  imprudente,  não  podendo  o  demandante  se  esquivar  de  sua 
responsabilidade, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de um 
direito reconhecido. 

Diante disso, pugna a recorrente pelo provimento do recurso, 
a fim de julgar improcedente o pedido exordial,  ou alternativamente, reduzir o 
valor  da  indenização  a  patamares  condizentes  com  os  princípios  da 
proporcionalidade e racionalidade.  

Contrarrazões,  fls.  113/120,  pugnando  pelo  desprovimento 
do apelo. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  126/130, 
opinando pelo prosseguimento do recurso,sem manifestação de mérito. 

É o relatório

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.
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Márcio Aristóteles Araújo Pereira ingressou com a presente 
ação, alegando que foi surpreendido por vários débitos em seu nome referentes ao 
Ourocard Visa operação com vencimento em 27 de abril de 2009 no importe de R$ 
1271,61  (um  mil  duzentos  e  setenta  e  um  reais  e  sessenta  e  um  centavos), 
referentes ao BB crédito salário no montante de R$ 4.008,56 (quatro mil e oito reais  
e cinquenta e seis centavos) e conta especial eletrônica na importância de R$ 321,76 
(trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), conforme doc. 02 anexo. 

Aduz,  ainda,  que teve  seu nome negativado em razão  de 
dívida que jamais contraiu junto ao demando/recorrido, razão pela qual a restrição 
é ilegal, de onde resulta danos morais indenizáveis.

Com efeito, ainda que no presente caso se opere a inversão 
do ônus probatório, de acordo com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve haver no 
caderno processual o mínimo de elementos de prova a embasar o fato constitutivo 
do direito do autor. Não é o caso dos autos.  

De  fato,  o  acervo  probatório  noticia  a  existência  de  outra 
notificação, fls. 13, e comunicado, fls. 12, distintos dos débitos reclamados pelo 
promovente na exordial, doc de fls. 10, o que leva a concluir que o demandante 
possui outros débitos em aberto provenientes da mesma instituição financeira.  

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.

A esse respeito, os julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR. 
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 
DEVEDOR CONTUMAZ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. 
É  ilegal  a  inscrição  de nome de devedor  nos serviços  de proteção ao 
crédito sem a notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de 
Defesa  do  Consumidor.  2.  Incabível,  entretanto,  o  pagamento  de 
indenização a título de dano moral quando o devedor já estiver inscrito 
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em cadastro de proteção ao crédito. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na 
hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos 
elementos  probatórios  produzidos  ao  longo  da  demanda.  4.  Agravo 
regimental  desprovido."  (AgRg  no  Ag  1099981  /  PB  Ministro  JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA QUARTA TURMA DJe 27/04/2009).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  INSCRIÇÃO EM 
CADASTRO DE INADIMPLENTES.  DANO MORAL.  AUSÊNCIA DE 
NOTIFICAÇÃO.  REGISTRO  ANTERIOR.  1.  O  devedor  que  já  tem 
inscrição em cadastro de proteção ao crédito não faz jus a indenização 
por dano moral em virtude da falta de notificação sobre novo registro. 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1037356 / 
RS  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA  TERCEIRA  TURMA  DJe 
20/04/2009).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CADASTRO  DE 
INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 
DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 
N. 385-STJ.  RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. 
ARTIGO  557,  §  2º,  DO  CPC.  NÃO  PROVIMENTO.  1.  O  recorrente, 
embora  não  tenha  sido  notificado  previamente  da  inscrição  de  seus 
dados  em  cadastro  de  inadimplentes,  mostrou-se  devedor  contumaz, 
porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques 
são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 
Súmula desta Corte. 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 n. 385, 
do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 
multa.  (AgRg  no  REsp  1144274/PB,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011).

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  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 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018559-95.2011.815.0011        4



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, assistindo razão ao recorrente quando pleiteia a exclusão da 
verba indenizatória. 

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
RECURSO  APELATÓRIO,  reformando  a  decisão  combatida  em  seus  termos. 
Custas e honorários advocatícios ao encargo da parte autora, os quais arbitro na 
importância  de  R$  1.000,00  (um mil  reais),  com base  no  art.  20  §  4º  do  CPC, 
obedecendo ao comando inserto no art. 12 da Lei nº 1060/50. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  a   Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB em 01 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
                      Relatora 
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