
 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000072-92.2012.815.0221
Relator              : Des. José Ricardo Porto
Apelante           : Helton Alves
Advogado         : Rodolpho Cavalcanti Dias, OAB/PB nº 11.659
Apelado            : BRB – Banco de Brasília S/A
Advogados       : Haroldo Wilson Martinez, OAB/PE 20.366 e Manuella Fernandes Leite,
                            OAB/PB 14.055

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELA-
ÇÃO  DE  CONSUMO.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO
RESTRITIVO. DÍVIDA INEXISTENTE.  ILÍCITO EX-
TRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA
QUE POSSUI INÚMEROS REGISTROS DESABONA-
DORES EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. ENTENDIMEN-
TO FIRMADO PELA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. JUNTADA DE DO-
CUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. AUSÊN-
CIA DE JUSTIFICATIVA PARA POSTERIOR APRE-
SENTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 1.014 E 435 DO NCPC.  MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA.  PRECEDENTES DESTA COR-
TE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DES-
PROVIMENTO DO RECURSO.

- SÚMULA 385 do STJ - “Da anotação irregular em cadas-
tro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.” 

 A existência de diversas outras negativações no período
imediatamente anterior ao da suposta anotação indevida, evi-
dencia estar-se diante de devedor contumaz, sendo a conduta
da própria parte a responsável pelo abalo de crédito, restando
elidido o nexo causal para reparação por dano moral.
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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).
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no REsp 1356572/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO-
MÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  05/03/2013,  DJe
12/03/2013)

- A juntada de documentos após a prolação da sentença é medida
excepcional, somente cabível quando envolver documento novo ou
quando a parte demonstrar que deixou de apresentar anteriormente
por motivo de força maior (art. 435, NCPC/15), o que não restou
evidenciado na hipótese.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Helton Alves, devidamente qualificado nos autos, moveu  “Ação  Declarató-
ria de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais”,  contra o  BRB – BANCO DE
BRASÍLIA S/A, igualmente identificado, em virtude de suposto registro indevido de débito em ór-
gão de proteção ao crédito, objetivando, ao final, a retirada do seu nome dos cadastros restritivos, a
declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação do promovido ao pagamento de inde-
nização por danos morais.

Com o advento da sentença (fls. 101/103-v), o juiz  a quo decidiu pela proce-
dência parcial dos pedidos, determinando o cancelamento definitivo da anotação nos cadastros de
inadimplentes e a declaração da inexigibilidade da dívida indicada na exordial.

Às fls. 108/120, a parte autora apelou, alegando, em síntese, que a inclusão do
seu nome nos órgãos de restrição ao crédito fora realmente indevida, ensejando, portanto, a com-
pensação pelos abalos psíquicos.

Suscita, ainda, que os débitos preexistentes foram julgados ilegítimos, confor-
me documentos juntados no recurso (fls. 121/131), não se aplicando ao presente caso a Súmula nº
385 do Superior Tribunal de Justiça. 

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls. 135.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça, fls. 141/146, opina pelo des-
provimento do recurso apelatório.

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Pois bem. O objeto da presente peça recursal, apresentada às fls. 108/120, está con-
centrado na reforma parcial do julgado para fixar o ressarcimento extrapatrimonial, referente aos
abalos psíquicos sofridos pelo autor, ante a não aplicação da Súmula nº 385 do STJ, haja vista que
as inscrições preexistentes foram discutidas em juízo e consideradas ilegais, conforme documentos
de fls. 121/131.

Entretanto, o recorrente apenas juntou as referidas provas no momento da apresenta-
ção do apelo, quando teve seu pleito reparatório indeferido.

Dessa forma, entendo restar inviável a juntada de novos documentos em sede de ape-
lação, haja vista que o apelante não fez prova de que apresentou tais consultas judiciais na fase ins-
trutória do processo por motivo de força maior, com base no art. 1.014 do NCPC, senão vejamos:

Art. 1.014.  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.

Outrossim, o recorrente também deixou de comprovar o motivo que o impediu de
juntar os novos documentos anteriormente, conforme disciplina o art. 435, do  NCPC:

Art. 435.  É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocor-
ridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos.

Parágrafo único.  Admite-se também a juntada posterior de docu-
mentos formados após a petição inicial  ou a contestação,  bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos,  cabendo à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo
com o art. 5o. - Grifo nosso

Ora, é evidente que todas as demandas citadas pelo apelante são anteriores e/ou con-
temporâneas ao ingresso do presente processo, sendo fato desconhecido da magistrada sentenciante,
a qual julgou o feito com as provas produzidas pelas partes.

Noutra banda, analisando as provas carreadas aos autos antes, do ingresso da presen-
te peça de defesa, precisamente os documentos de fls. 26/27, verifico que existiam outros registros
no cadastro de inadimplentes em nome do autor, sem que o mesmo tenha conseguido explicar, de
forma satisfatória, a razão destas inscrições, motivo este que impede a configuração do ressarcimen-
to requerido.

O dano moral é instituto próprio para prevenir e compensar a ofensa aos direitos da
personalidade, entre eles a honra e o bom nome. Contudo, na matéria em questão, a restrição objeto

Desembargador José Ricardo Porto
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da ação judicial não maculou a fama do recorrente, já que se trata de devedor contumaz, não tendo
uma imagem de “bom pagador” a zelar, uma vez que existem outras anotações cadastrais em seu
nome, diga-se novamente. 

Dessa forma, conceder a indenização pleiteada caracterizaria injusta homenagem ao
“mau adimplente” em detrimento de seus credores, gerando incontestável enriquecimento sem cau-
sa.

As decisões deste Egrégio Tribunal e do Tribunal Gaúcho seguem o mesmo posicio-
namento, conforme observa-se abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRO-
VA DE FATO CONSTITUTIVO PELO AUTOR.  ÔNUS QUE LHE
COMPETE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  INCISO  I,  DO  CPC.
PROVAS JUNTADAS NA FASE RECURSAL. DOCUMENTO EXIS-
TENTE E À DISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA DURANTE A INS-
TRUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONHECIMENTO.  PRECE-
DENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Do STJ: “é da parte autora o
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.
333, I, do CPC. ” (agrg no aresp 665.862/mg, Rel. Ministro raul Araú-
jo, quarta turma, julgado em 25/08/2015, dje 16/09/2015). Do STJ: “os
documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os
fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente
com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo,
nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação,
não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer pro-
va de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art.  397). ” (resp
1262132/sp, Rel.  Ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado
em  18/11/2014,  dje  03/02/2015). (TJPB;  APL  0024740-
49.2010.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB 02/06/2016; Pág. 17)  Grifo nosso.

AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ENTE
FEDERADO. FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IM-
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO. NOTAS FISCAL E DE
EMPENHO SEM ASSINATURA NO CAMPO DESTINADO AO RE-
CEBIMENTO. ENTREGA DA MERCADORIA NÃO DEMONSTRA-
DA.  DILAÇÃO PROBATÓRIA OPORTUNIZADA.  INÉRCIA.  JUN-
TADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL.  IMPOSSIBILI-
DADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 1. O entendimento jurisprudencial pátrio é firme no senti-
do de que o direito do credor ao pagamento resta configurado apenas
quando houver a comprovação da entrega da mercadoria ou da presta-
ção do serviço. 2. A inércia da parte em atender a determinação do juí-
zo para especificar as provas que deseja produzir autoriza o julgamento
do processo no estado em que se encontra. 3. A sistemática do código
de processo civil de 1973 estabelecia que a prova documental seria pro-
duzida no momento próprio, com a inicial ou com a contestação, admi-
tindo-se a juntada em fase posterior somente se houvesse necessidade
de se demonstrar fatos novos, ocorridos depois dos articulados ou para
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contrapor documentos já acostados ao processo. (TJPB; APL 0000736-
68.2013.815.0131; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. Ro-
mero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 27/04/2016; Pág. 20)  Grifo
nosso.

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATOS  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMU-
LADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JUNTADA
DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL.  DESCABIMENTO.  A
juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcio-
nal,  somente cabível  quando envolver documento novo ou quando a
parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo
de força maior (art. 435, CPC/15), o que não restou evidenciado na hi-
pótese. Não conhecimento. Inexistência de débito. Contratação entre as
partes que constitui fato incontroverso. Ausência de negativa à realiza-
ção das  compras  constantes  nas telas  sistêmicas.  Quitação daquelas
não comprovada. Descumprimento, pela autora,  do ônus previsto no
art. 373, I, CPC/15. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da dívi-
da. Desconstituição descabida. Dano moral. Inocorrência. Comprovada
a origem do débito e a inadimplência, o cadastramento do nome da par-
te autora em órgãos de proteção ao crédito emerge de exercício regular
de um direito  do credor.  Demais disso,  inexiste dano moral  quando
existente outra anotação negativa em nome do devedor, anterior à data
da inscrição indevida do registro impugnado. Exegese da Súmula nº
385 do STJ, aplicável ao caso concreto. Apelo desprovido. Recurso ade-
sivo provido. (TJRS; AC 0398031-16.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Vi-
gésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac;
Julg. 30/11/2016; DJERS 05/12/2016) Grifo nosso.

Pelas razões acima expostas, DESPROVEJO O APELO, mantendo-se a sen-
tença em todos os seus termos.

É como voto.      

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Parti-
ciparam do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro
dos Santos e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a
Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Isma-

el da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Por-
to” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

 J/06 – R J/02
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