
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0008406-76.2013.815.2001
ORIGEM: Juízo da 13ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Marcus Fernando Cavalcante Nunes (Adv. Rodrigo Barreto Benfica
 – OAB/PB nº 16.721)
APELADO: Banco Santander S. A. (Adv. Wilson Sales Belchior – OAB/PB 17.314-A)

APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANOS
MORAIS.  DESCABIMENTO.  SÚMULA  385,  DO  STJ.
IRREGULARIDADE  NA  INSCRIÇÃO.  ENTREGA  DE  BEM
FINANCIADO.  AUSÊNCIA  DE  ESPECIFICAÇÃO  DO  SALDO
DEVEDOR, APÓS A VENDA DO BEM DEVOLVIDO. VIOLAÇÃO
AO  DIREITO  À  INFORMAÇÃO  DO  CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.

“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).  Embora
preveja  o  distrato  assinado  pelos  litigantes  a  obrigação  de
comunicação de eventual saldo credor em favor do consumidor, não
há  cláusula  apontando  a  obrigatoriedade  de  comunicação
pormenorizada  do  saldo  devedor,  colocando  o  consumidor  em
manifesta  desvantagem  e  sujeitando-o  à  vontade  da  instituição
bancária, violando, portanto, o art. 6º, III, do CDC. Cancelamento do
registro.

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,  dar  provimento  parcial  ao  recurso,  integrando  a  decisão  a
súmula de julgamento encartada à fl. 169.

Relatório.

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais  proposta  por  Marcus Fernando



Cavalcante Nunes em desfavor do Banco Santander S. A.

Na  sentença,  o  magistrado  consignou  que  o  autor  já  possuía  outra
inscrição  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito,  daí  porque  não  faz  jus  à  indenização  pela
suposta ilegalidade do registro realizado pela instituição bancária demandada, na forma da
súmula 385, do STJ.

Em suas  razões,  o  recorrente  alega  que  firmou acordo  com  o  banco
promovido, devolvendo o bem objeto do financiamento. Neste particular, aduz que nunca foi
notificado do valor da apuração do saldo remanescente, bem assim que não ocorreu a devida
prestação de contas. 

Defende que ao devolver o bem, deveria o recorrido ter apurado o saldo
remanescente com a venda do bem, quitando a dívida e devolvendo a diferença, se fosse o
caso. Acrescenta que sem essa prestação de contas não deveria subsistir a dívida anotada, eis
que não se pode afirmar se é credor ou devedor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

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

Compulsando-se  os  autos,  observa-se  que  os  litigantes  firmaram
contrato  de  financiamento  de  uma motocicleta.  Posteriormente,  o  autor,  por  não  mais  ter
condições  e  pagar  o  bem,  ofertou  a  devolução  do  bem,  pacto  este  aceito  pela  instituição
bancária, conforme documento de fl. 21.

Posteriormente, a instituição bancária efetuou a inscrição do nome do
autor em cadastro de restrição ao crédito, fato este que motivou o ajuizamento da presente
demanda, em que o promovente busca o cancelamento da inscrição supostamente irregular e a
correspondente indenização por danos morais.

Registre-se,  de antemão,  no que se refere  à  indenização,  não  merece
acolhida a sentença. É que tendo o autor outras três inscrições anteriores ao débito anotado
pelo  recorrido  (fl.  20),  não  resta  configurado  o  abalo  à  honra  reclamado.  Este,  aliás,  é  o
posicionamento do STJ, consolidado na súmula nº 385, que verbera:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.

Neste  ponto,  portanto,  não  merece  acolhida  a  pretensão,  eis  que



contrária ao entendimento firmado pela Corte Superior.

De  outro  lado,  observa-se  que  embora  o  acordo  tenha  previsto  a
obrigação do financiado/arrendatário liquidar o saldo devedor remanescente, acaso existente,
não há nos autos qualquer prova de que o banco tenha apontado o valor do débito restante,
com todas  as  informações  necessárias  a  demonstrar  ao  consumidor aquilo  que lhe  estava
sendo cobrado, tampouco de ter fixado prazo para a quitação. Tanto é assim que a inscrição
materializou-se em 26 de agosto de 2012, 11 (onze) dias após a entrega do bem. 

Para além disso, embora preveja o distrato assinado pelos litigantes a
obrigação de comunicação de eventual saldo credor em favor do consumidor, não há cláusula
apontando a obrigatoriedade de comunicação pormenorizada do saldo devedor, colocando o
consumidor  em  manifesta  desvantagem  e  sujeitando-o  à  vontade  da  instituição  bancária,
violando, portanto, o art. 6º, III, do CDC.

Isto posto,  penso que embora não esteja caracterizado o dano moral,
revela-se indevida a negativação de que tratam os autos, daí porque dou provimento parcial
ao recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida a efetuar o  cancelamento
do registro na instituição de proteção ao crédito. 

Considerando  a  sucumbência  recíproca,  ambos  os  litigantes  devem
arcar com custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais),  com
fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. Levando em conta que o promovente é beneficiário da justiça
gratuita, suspendo a exigibilidade de tais valores, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. É como
voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade,  dar provimento parcial ao recurso, 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.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

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

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


