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- “Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova,
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mas deverá indicar, na sentença, os motivos que
Ihe formaram o convencimento”.
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- Não restando demonstrado nos autos que
a inscrição do nome do autor  se deu em
razão de dívida regularmente quitada, não
há o que se falar em indenização por danos
morais suportados, não merecendo reforma
a decisão recorrida.

-  A indenização por danos morais não deve
vir  a  constituir-se enriquecimento indevido
do beneficiário,  não havendo razões  para
prosperar  o  pleito  em  que  não  se
demonstra  a  presença  de  ilicitude  na
conduta da empresa ré. 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de Justiça  da  Paraíba,  por  votação uníssona, rejeitar  a
preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e
da súmula de julgamento de folha 88.

R E L A T Ó R I O

JOÃO DEHON FONSECA promoveu ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com
pedido de tutela antecipada em face do BANCO SANTANDER  (BRASIL) S/A
sustentando,  em síntese,  que  a  empresa  ré  negativou  indevidamente  seu
nome  frente  a  débito  referente  a  parcelamento  de  dívida  regularmente
adimplido.

Narrou que é possuidor de cartão de crédito
administrado pelo  promovido,  de nº  4916747230124054 e,  em virtudes de
dificuldades financeiras firmou com o demandado acordo extrajudicial  para
fins de liquidação de dívida gerada através de referido título no importe de
R$3.658,15 (três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos),
em doze parcelas  iguais e sucessivas de R$ 447,66 (quatrocentos e quarenta
e sete reais e sessenta e seis centavos).

Todavia,  relatou que foi  surpreendido com
notificações  de  registro  de  seu  nome  em  cadastros  de  inadimplentes,
realizados pela  empresa demandada,  cobrando um débito  no valor  de R$
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3.097,41 (três mil, noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

Pleiteou,  por  fim,  a  declaração  da
inexistência do débito, a condenação do demandado ao pagamento de uma
indenização por danos morais, bem como a exclusão de seu nome do rol das
restrições creditícias em sede de tutela antecipada, em tutela antecipada.

Documentos com a exordial às fls. 08/27.

Deferimento da justiça gratuita à fl. 30.

Citado por meio de carta com AR, houve o
decurso de prazo sem oferta de defesa, conforme certidão de fl. 58-v.

Pedido de julgamento antecipado da lide à
fl. 62.

O  magistrado  singular,  em  sentença
proferida às laudas 64/67, julgou improcedente o pedido autoral, considerando
não houve prática de ato ilícito, mas cobrança de obrigação vencida e não
paga, haja vista não ter o autor efetuado o pagamento de das faturas em sua
integralidade,  o  que  caracterizou  o  estado  de  inadimplência  do  autor  e  a
evolução  da  dívida,  gerando  devidamente  o  apontamento  dessa  situação,
tendo agido a instituição em exercício regular de direito, restando inexistente a
obrigação de indenizar por danos morais.

Irresignado,  o  promovente  ofereceu
apelação  às  fls.  69/73,  arguindo  preliminar  de  nulidade  de  sentença,
pleiteando a procedência da pretensão à indenização por danos morais em
face do banco réu e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Instada a se pronunciar, a Douta Procura-
doria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem pronunciar-se
sobre o mérito, vez que não comporta a hipótese manifestação nesse sentido,
por estar ausente interesse público primário que autorizem a sua atuação (fl.
82).

É o suficiente a relatar. Decido.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Suscitou  o  promovente/apelante  que  a
sentença prolatada se apresenta eivada de erros e, portanto, nula, haja vista
ter a magistrada realizado análise superficial das provas e dos fatos presentes
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nos autos.

No entanto, tais argumentos não merecem
prosperar, pois a decisão fora devidamente proferida e motivada, nos termos
do art. 131 do CPC, “in verbis”:

“Art.  131.  O  juiz  apreciará  livremente  a  prova,
atendendo  aos  fatos  e  circunstâncias  constantes  dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá
indicar,  na  sentença,  os  motivos  que  Ihe  formaram  o
convencimento”.

Vê-se,  pois,  que  sentenciou  a  MM.
Magistrada com base no princípio do livre convencimento do juiz, pelo qual a
análise do conteúdo dos autos motiva suas conclusões, não havendo erros ou
vícios na aplicação de tal instituto no caso em apreço.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

- DO MÉRITO

Alega  o  apelante  que  ao  firmar  com  a
empresa  ré  um  acordo  para  liquidação  da  dívida  e  tendo  efetuado  o
pagamento  em dia  das  parcelas  oriundas  do  ajuste,  adimpliu  a  obrigação
pendente, não restando motivos para as cobranças realizadas pela instituição.

Todavia, ao analisar o caderno processual,
extrai-se das cópias das faturas que além da dívida resultante da negociação,
haviam outras pendentes, algumas resultantes de compras realizadas pelo
próprio  demandante,  que  não  foram  devidamente  pagas,  como  se  vê
claramente através  dos  comprovantes de pagamento  de  títulos,  cujo  valor
somente corresponde à parcela do acordo,  excluindo,  portanto,  as  demais
dívidas geradas através do uso do cartão (fls.11/25).

O  que  se  depreende  dos  autos  é  que  o
valor  pago a cada mês não restou suficiente a saldar o  remanescente da
dívida que foi gerada através de outras despesas, causando a evolução do
valor  cobrado  com  a  soma  de  encargos  como  aplicação  de  juros,  e  a
consequente cobrança de pagamento.

Portanto,  restou  configurado  que  a  parte
promovida agiu dentro do exercício regular de direito.

A  atividade  desenvolvida  pela  apelada,
somente  seria  fonte  de  responsabilidade  civil  objetiva,  caso  sua  conduta
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estivesse eivada de ilicitude, consoante o parágrafo único do artigo 927 do
Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo  único.  Haverá obrigação de reparar  o  dano,
independentemente  de  culpa,  nos  casos  especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem.”

Consequentemente,  não  comprovado  o
devido pagamento da dívida remanescente em sua totalidade, refutada está a
ilicitude e, desse modo, a condenação em danos morais não é medida que se
impõe,  rechaçando-se  a  responsabilidade  imputada  sob  a  alegação  de
quantia indevidamente cobrada.

Neste sentido, cito entendimento pacificado
na Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS -
Pagamento  de  valor  inferior  ao  valor  da  fatura  de
cartão de crédito e com atraso - Negativação devida -
Dano moral  -  Não ocorrência -  Exercício regular do
direito do credor - Ausência de notificação ao devedor
para inscrição no SERASA - Comunicação que deve ser
feita  pelo  órgão  de  proteção  ao  crédito,  e  não  pela
Instituição  Financeira  -  Súmula  359-STJ  -  Sentença
mantida  -  RECURSO  DESPROVIDO.(TJ-SP  -  APL:
9159505302007826  SP  9159505-30.2007.8.26.0000,
Relator:  Sérgio  Shimura,  Data  de  Julgamento:
23/11/2011,  23ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 30/11/2011)(Destaquei)

Ainda:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS MORAIS  -  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -
DÍVIDA  PARCELADA  -  PAGAMENTO  PARCIAL
APÓS  O  VENCIMENTO  -  DÉBITO
REMANESCENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS
DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO  -  REPARAÇÃO  INDEVIDA  -
INEXISTÊNCIA  DE  PAGAMENTO  A  MAIOR  -
RESTITUIÇÃO  -  DESCABIMENTO. I-  Ao  dever  de
indenizar  impõe-se  configuração  de  ato  ilícito,  nexo
causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do
CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes
requisitos a improcedência do pedido de reparação por
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danos morais é medida que se impõe. II- Não há que se
falar em ilegitimidade da negativação feita pela credora
perante os cadastros de proteção ao crédito, ainda que
em valor  superior  ao  do  débito  efetivo,  se,  apesar  da
quitação parcial da dívida, o autor ainda encontrava-se
inadimplente  na  data  da  inclusão. III-  Restando
comprovada  a  relação  jurídica  entre  as  partes  e
justificada a existência da dívida, eventual inscrição do
nome  do  devedor  no  cadastro  de  inadimplentes
representou exercício regular de direito pela credora. IV-
Não há que se falar, tampouco, em restituição de valores
ao autor, eis que este não comprovou ter pago nada além
do efetivamente devido, não havendo o que restituir. (TJ-
MG  -  AC:  10407120016768001  MG  ,  Relator:  João
Cancio,  Data  de  Julgamento:  04/02/2014,  Câmaras
Cíveis  /  18ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
07/02/2014)(Grifei)

Outrossim,  não  cabe  atribuir  verdade  aos
fatos narrados considerando-se apenas a revelia da entidade ré, visto que a
presunção de veracidade referente à ausência de defesa do réu é relativa, e
somente deve ser aplicada caso dela se convença o magistrado, consoante
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
REVELIA.  PRESUNÇÃO  RELATIVA  DE
VERACIDADE.  OBSERVÂNCIA PELO  TRIBUNAL
DE  ORIGEM.  INOCORRÊNCIA DE  OFENSA AO
TEXTO  DA  LEGISLAÇÃO  FEDERAL.  1.-  A
jurisprudência deste Tribunal é remansosa no sentido
de  que,  "na  revelia,  a  presunção  de  veracidade  é
relativa,  de  forma  que  a  sua  ocorrência  conduz  à
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o
magistrado  se  convencer  da  existência  dos  fatos
alegados  e  não  contestados" (AgRg  no  REsp
439.931/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 20/11/2012,
DJe  26/11/2012).  2.-  O  recurso  não  trouxe  nenhum
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual  se  mantém  por  seus  próprios  fundamentos.  3.-
Agravo  Regimental  improvido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:
1239961 SC 2011/0042011-1, Relator: Ministro SIDNEI
BENETI,  Data  de  Julgamento:  27/08/2013,  T3  -
TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
10/09/2013)(Destaquei)

No  caso  concreto,  razão  não  assiste  ao
recorrente  quanto  à  pretensão  de  ser  indenizada,  visto  que  não  resta
demonstrado nos autos a existência de inscrição indevida em cadastros de
proteção ao crédito, haja vista a existência do débito.
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Ante  o  exposto,  REJEITA-SE  A
PRELIMINAR de nulidade e NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Gustavo  de  Leite  Urquiza  (juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho) e  o  Exmo.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz
convocado para substituir  o  a  Exma.  Desa.  Maria  das Neves do Egito  de
Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 21 de outubro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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