
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000045-10.2015.815.0511.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pirpirituba.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A.
ADVOGADO: Ana Carolina Martins de Araújo (OAB/PB nº 19.905-B).
APELADO: Teresinha Ana Cavalcanti.
ADVOGADO: Diego Wagner Paulino Coutinho Pereira (OAB/PB nº 17.073).

EMENTA: AÇÃO  DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
DÉBITO  REFERENTE  AO  INADIMPLEMENTO  DE  PARCELA  DE
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO.  PARCELA COMPROVADAMENTE QUITADA COM ATRASO,
MAS ANTES DA NEGATIVAÇÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE
INSCRIÇÕES  PRÉVIAS  POR  PARTE  DE  OUTRAS  PESSOAS  JURÍDICAS.
SÚMULA N.° 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA
PARCIAL  DA  SENTENÇA  PARA  AFASTAR  A  CONDENAÇÃO
INDENIZATÓRIA.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  RATEIO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86 C/C §14, DO
ART. 85, AMBOS DO CPC. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

1. Ante a falta de comprovação da existência de débitos inadimplidos ou de qualquer
outro fato impeditivo,  modificativo ou extintivo do direito da Promovente,  não há
como  legitimar  as  cobranças  e  a  consequente  negativação  de  seu  nome  por  tais
dívidas.

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 nº 385, STJ).

3.  Se cada litigante for,  em parte,  vencedor  e vencido,  serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas (art. 86, CPC).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0000045-10.2015.815.0511,  em  que  figuram  como  partes  Teresinha  Ana
Cavalcanti e o Banco do Nordeste do Brasil S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação para, rejeitada
a preliminar, dar-lhe parcial provimento. 

VOTO.

Banco do Nordeste  do Brasil  S/A interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pirpirituba, f. 73/76, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em seu desfavor intentada por
Teresinha Ana Cavalcanti, que julgou procedente o pedido, declarando inexistente



o débito  objeto  da  lide  e  condenando  a  Instituição  Financeira  ao  pagamento  de
indenização  pelos  danos  morais  ocasionados  à  Autora  em  decorrência  da
negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, arbitrada
na  quantia  de  R$  5.000,00,  bem  como  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários  advocatícios  fixados  no  percentual  de  20%  sobre  o  montante
condenatório.

Em suas razões recursais, f. 78/86, requereu, preliminarmente, a anulação da
Sentença,  por  supostamente  ser  citra  petita,  ao  argumento  de  que  o  Juízo  não
apreciou todos os pontos controvertidos entre as Partes.

No  mérito,  alegou  que  a  Apelada,  de  forma  contumaz,  atrasava  o
adimplemento das parcelas do contrato de empréstimo havido entre eles, restando em
aberto uma das prestações, cujo pagamento sustenta não ter sido comprovado pela
Recorrida, fato que ensejou a negativação de seu nome perante os órgãos restritivos
de crédito, em exercício regular de seu direito de credor.

Defendeu a ausência de dever indenizatório também pelo fato de que, à época
da  inscrição,  já  existiam restrições  em nome  da  Apelada,  perpetradas  por  outras
Instituições,  pugnando,  ao  final,  pelo  provimento  do  Apelo  e  pela  reforma  da
Sentença, para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que
o montante condenatório seja reduzido.

Contrarrazoando, f. 93/101, a Recorrida requereu a rejeição da preliminar e o
desprovimento  do  Recurso,  afirmando  que  a  dívida  negativada  se  encontra
devidamente  quitada  e,  por  esse  motivo,  a  restrição  foi  indevida,  devendo  a
Instituição Financeira ser responsabilizada pelos danos dela advindos.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O Apelo  é  tempestivo  e  o  preparo  recursal  foi  recolhido,  f.  90,  pelo  que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Nos termos do art. 1411 c/c o art. 4922, do Código de Processo Civil, o juiz
decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, bem como vedado
proferir  decisão  de  natureza  diversa  da  pedida  e  condenar  a  parte  em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A sentença citra petita é aquela em que o juiz deixa de se pronunciar sobre o
pedido ou parte dele, o que, in casu, ao contrário do que alega o Banco Apelante, não
se  verifica,  eis  que  o  Juízo  Sentenciante  julgou  procedente  o  pedido,  analisando
expressamente  os  elementos  de  prova  constante  dos  autos,  pelo  que  rejeito  a
preliminar de nulidade da Sentença.

Passo ao mérito.

1 Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

2 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.



A inscrição da Autora/Apelada no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito é
fato incontroverso,  f.  15/16,  negativação inserida em 02/12/2014,  em referência  à
inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito nº 8020201300899, firmado por ela
perante  o  Banco  Réu/Apelante,  f.  39/41,  dívida  no  valor  de  R$  367,00,  com
vencimento em 29/09/2014, que a Recorria sustenta haver adimplido.

Em sua peça de defesa, f. 25/31, a Instituição Financeira sustentou que, em
razão da demora no adimplemento da 12ª prestação, seu sistema equivocadamente
creditou o pagamento da 13ª parcela como sendo relativo à 12ª, o pagamento da 14ª
como sendo da 13ª e assim sucessivamente, restando em aberto a 18ª prestação, que
ensejou a mencionada inscrição.

A Apelada,  por  sua  vez,  logrou  êxito  em  comprovar  o  adimplemento  da
referida  18ª  parcela  em  03/11/2014,  f.  14,  ainda  que  com  atraso,  eis  que  seu
vencimento havia se dado em 29/09/2014, mas antes da negativação do débito, que,
como já relatado, ocorreu em 02/12/2014.

Não  há,  portanto,  como  se  legitimar  a  restrição  em  nome  da  Apelada
perpetrada pelo Banco Apelante, conforme acertadamente decidiu o Juízo.

Nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, pelo que, uma vez comprovada a
inscrição indevida, caracterizados estão a conduta ilícita do Banco e o dano moral
sofrido pela Apelada, tendo em vista a situação vexatória, a reprovação social e o
abalo  de  crédito  que  recaem  sobre  o  negativado,  provocando  desgosto  íntimo  e
maculando a sua honra objetiva.

Não obstante tal conclusão,  o documento de f. 15/16, trazido aos autos pela
própria Apelada, indica que, à época da inscrição discutida, 2 de dezembro de 2014,
havia duas negativações anteriores por parte de Pessoas Jurídicas diversas, registradas
em 7 de abril de 2014 e 9 de junho do mesmo ano, impondo a aplicação da Súmula n°
385,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça3,  segundo  a  qual  da  anotação  irregular  em
cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando
preexistente  legítima  inscrição,  razão  pela  qual  a  condenação  ao  pagamento  de
indenização por danos morais deve ser afastada.

Considerando  que  a  Autora,  ora  Apelada,  formulou  pedido  objetivando  a
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, tendo
obtido  êxito  apenas  quanto  à  primeira  parte  do  pedido,  impõe-se  o  rateio  das
despesas, consoante determina o art. 86 do Código de Processo Civil.

Posto  isto,  conhecida  a Apelação, dou-lhe  parcial  provimento  para
reformar a Sentença e julgar improcedente a parte do pedido que objetivava a
indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito
objeto da demanda.

Em razão  da sucumbência  recíproca,  condeno  cada  uma das  partes  a
pagar,  individualmente,  metade  do valor das  custas  processuais,  observada  a
suspensão  de  que  trata  o  art.  98,  §  3.º,  do  CPC4 quanto  à  Autora,  por  ser

3 Súmula nº 385/STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

4 Art. 98. […] § 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição  suspensiva  de  exigibilidade  e  somente  poderão  ser  executadas  se,  nos  5  (cinco)  anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de



beneficiária da gratuidade da justiça, e, em razão da vedação de compensação,
contida no §14 do art. 85 daquele Código5, arbitro em R$ 1.000,00 os honorários
advocatícios de sucumbência, a serem pagos por cada uma das partes ao patrono
da parte contrária, observada, mais uma vez, quanto à Promovente, a suspensão
prevista no referido § 3.º do art. 98.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. 

Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
Relator

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

5 Art. 85. […] §14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial.


