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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  IMPROCEDÊNCIA.
PROVA INSUFICIENTE. FATOS  CONSTITUTIVOS
DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO ART. 333, I,
DO CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  DOCUMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS.   INCOERÊNCIA COM
AS  ALEGAÇÕES  FÁTICAS  CONTIDAS  NA
EXORDIAL E NAS RAZÕES RECURSAIS. REVELIA
DE UMA DAS RÉS.  IRRELEVÂNCIA.  PRINCÍPIO
DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
PREVALÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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- A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese  dos  autos  não  retira  do  promovente  a
necessidade  de  comprovar,  minimamente,  a
verossimilhança de suas alegações.

-  A  parte  autora  precisa  demonstrar  em  juízo  a
existência do ato ou fato por ela descrito na inicial
como ensejador de seu direito,  consoante exigência
do art. 333, I, do Código de Processo Civil.

-  Nos  termos  do  art.  319,  do  Código  de  Processo
Civil,  a  decretação  de  revelia  autoriza  o  julgador
presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor,
regra esta que cede ante as provas produzidas  em
sentido contrário à tese inicial.

-  A  decretação  da  revelia  de  uma  das  empresas
promovidas não impõe ao magistrado a automática
aceitação da veracidade da versão autoral, restando
ele autorizado pelo princípio do livre convencimento
motivado a proferir julgamento de acordo com suas
convicções,  desde  que  indicados  na  sentença  os
motivos para o entendimento adotado.  

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Josean Roberto Pires Cerqueira ingressou com Ação
de  Reparação  por  Danos  Morais, em desfavor  da  Narciso  Maia  Tecidos  Ltda e
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Losango  Promoções  de  Vendas  Ltda,  imputando-lhes  ato  ilícito  passível  de
indenização, conquanto ao se dirigir ao primeiro estabelecimento, no dia 11 de julho
de 2008, recebeu a notícia de negativação de seu nome no SPC/SERASA. E, entrando
em  contato  com  a  segunda  promovida,  foi  informado  pela  funcionária  Janaína
Galdino, a inviabilidade de se indicar o motivo da restrição, haja vista a recusa de
crédito  era  interno,  não podendo ser  fornecida.  Portanto,  argumenta ter  direito  a
informação do motivo que ensejou a restrição de seu nome no serviço de proteção ao
crédito.

Citadas,  houve a  apresentação das  contestações  da
Franco Benelly Comércio de Tecidos Ltda-ME, fls. 16/28, e da Losango Promoções
de Vendas Ltda, fls. 54/76, pugnando pela improcedência do pedido.  

Na sentença de fls. 204/209, o Juiz de Direito afastou
a Franco  Benelly  Comércio  de  Tecidos  Ltda-ME  da  lide,  considerando-a  parte
ilegítima e decretou a revelia da Narciso Maia Tecidos Ltda e, ao apreciar o mérito,
julgou improcedente o pedido, ao argumento de falta de provas.

Inconformado com a decisão  a quo, o autor interpôs
APELAÇÃO, fls. 215/225, defendendo, em suma, a prática de ato ilícito passível de
indenização, sedimentado nos arts. 186 e 927, do Código Civil.

Contrarrazões  de  fls.  229/233,  apresentadas  pela
Losango Promoções de Vendas Ltda, declinado sobre a irresponsabilidade no evento
danoso.

Contrarrazões  de  Narciso  Maia  Tecidos  Ltda,  fls.
234/242, defendendo a descaracterização do dano moral passível de compensação.

A Procuradoria  de  Justiça,  pela  Dra.  Marilene  de
Lima Campos de Carvalho, fls. 248/250, absteve-se de opinar no mérito.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Nada obstante o descontentamento do autor, com o
desfecho da ação que não deferiu o dano moral almejado em decorrência da falta de
informações  sobre  possível  indicação  de  restrição  do  nome  do  consumidor  em
cadastro  de  inadimplentes,  mantenho  a  decisão  vergastada  com os  fundamentos
abaixo reproduzidos.

Apesar de, em regra,  a inscrição do nome da parte
em cadastro desabonador ao crédito, de forma indevida, constituir causa de lesão
moral pura, conquanto se trate de dano in re ipsa, compete ao autor, com base na
teoria do ônus da prova, confirmar o fato constitutivo de seu direito.

O litígio,  em epígrafe,  portanto,  deve  ser  decidido
com fulcro na teoria do ônus da prova que, como se sabe, está muito clara no art. 333,
do Código de Processo Civil,  prescrevendo competir  ao autor  a  confirmação dos
fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, qualquer fato modificativo, extintivo ou
impeditivo do direito do réu.

Nesse  caminhar  Humberto  Theodoro  Júnior
assevera: 

No processo civil, onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência  ou  interesse  da  parte,  assume  especial
relevância  a  questão  pertinente  ao  ônus  da  prova.
(In. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. 38. Ed.
Rio de Janeiro: Forense. 2003).

Ernane Fidélis dos Santos assim se posiciona: 

Fatos  Constitutivos  são  os  que  revelam  ou
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constituem o direito do autor,  cujo reconhecimento
com as respectivas consequências é materializado no
pedido.  Afirma  o  autor  que  emprestou  ao  réu
determinada importância em dinheiro e o prazo do
contrato já se expirou, sem o pagamento respectivo.
Ao autor incumbirá o ônus de provar o contrato e a
expiração  do  prazo  que  revelam  seu  direito.  Fato
constitutivo  não  é  apenas  o  que  traz  idéia  de
formação  de  contrato,  mas  todo  aquele  que  dá
origem  ao  direito,  inclusive  do  que  decorre  de
responsabilidade por infração contratual, ou por ato
ilícito.  (In.  Manual  de  Direito  Processual  Civil -
Processo de Conhecimento, Vol. 1, Saraiva, 1994, p.
379). 

Desse modo, apesar de sustentar ter direito a saber o
motivo de eventual negativação do seu nome pelas promovidas, o promovente não
fez  prova,  devidamente,  dos  seus  fatos  constitutivos  (art.  333,  I  do  Código  de
Processo Civil), pois se quer corroborou a negativação mencionada na petição inicial. 

Explico.

Ao tentar dar cumprimento ao previsto no art. 283,
do Código de Processo Civil,  a  parte autora nada obstante alegar a existência de
negativação, apenas anexou o provável atendimento ao Cartão Narciso Visa, com o
nº 0800-723-5757, fl. 09.

Em sequência, quando da audiência realizada em 12
de fevereiro de 2009, fl. 131, frustrada a possibilidade de acordo, o autor pugnou pela
produção de provas documental e testemunhal, tendo a Juíza de Direito ordenado a
expedição de ofício “aos institutos de proteção ao crédito”.  

Atendida tal determinação, fls. 143/144, o SPC Brasil
trouxe as prováveis negativações em nome de Josean Roberto Pires Cirqueira – CPF
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nº  963.887.735-9,  sem constar,  porém como associadas,  a  Losango  Promoções  de
Vendas Ltda, tampouco a Narciso Maia Tecidos Ltda.

Logo,  a  sentença  de  improcedência  é  irretocável,
como proferiu o magistrado à fl. 209:

(…)  Nesse  sentido,  a  configuração  do  dano  moral
dependeria  da  demonstração  de  que  tal  negativa
decorreu  de  uma  conduta  discriminatória  do
fornecedor,  o  que  não  restou  demonstrado  na
hipótese dos autos.
Assim, ante a inexistência de provas da ocorrência do
fato ilícito e, consequentemente, da comprovação da
existência  dos  danos  morais,  a  improcedência  do
pedido autoral é medida que se impõe.

Não desnatura o multicitado dever da parte autora a
circunstância  de  se  adotar  a  legislação  consumerista  à  espécie,  porquanto
vislumbrada uma prestação de serviço,  notadamente a norma do art.  6º,  VIII,  do
Código de Defesa do Consumidor que manda inverter o onus probandi, nos casos de
hipossuficiência, porquanto não desmerece a norma inserta no art. 333, I, do Código
de  Processo  Civil,  no  sentido  de  caber  ao  autor/consumidor  indicar  de  maneira
razoável, o mínimo de provas acerca do direito que alega.

Outrossim, nada obstante a revelia da Narciso Maia
Tecidos Ltda, a presunção estabelecida no art. 319, do Código de Processo Civil, não
é  absoluta,  uma  vez  que  a  nossa  processualística  adotou  o  princípio  do  livre
convencimento motivado, permitindo ao magistrado a análise e a valorização das
provas  coligidas,  não estando obrigado a  decidir  conforme indica esta  ou aquela
prova,  mas  de  acordo  com  a  sua  livre  convicção,  que  deve  ser,  obviamente,
acompanhada dos motivos que a determinaram

A propósito, entendimento jurisprudencial:

Apelação Cível nº 0003300-5220088150371                                                                                                                                                                                6



CIVIL.  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO.  NOVAÇÃO.
DESCONTO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.
DANOS  MORAIS. A  revelia  não  conduz
necessariamente  à  procedência  do  pedido.  Mas  é
incorreta a perspectiva de não considerá-la para os
efeitos  de  presunção  de  veracidade  dos  fatos
articulados  na  inicial.  Embora  a  presunção  seja
relativa, ela se mostra adequada, mormente quando
a  CEF,  não  contente  em  ficar  revel,  responde  à
apelação  e  requer  sejam  examinados  seus  agravos
retidos, sem se dar ao trabalho de atentar que não
interpusera agravo retido e, no mérito, se reporta à
sua contestação,  sem também perceber que o  feito
não  fora  contestado.  Falhas  operacionais  da  CEF.
Desconto de parcelas já quitadas. Falta de desconto
das novas, gerando novo débito e envio de nome a
cadastros restritivos. Dano moral em grau menor, já
que  presente,  também,  falha  do  autor.  Apelação
parcialmente  provida.  (TRF  2ª  R.;  AC
2008.51.01.016256-0; Sexta Turma Especializada; Rel.
Des.  Fed.  Guiherme  Couto;  Julg.  13/06/2011;  DEJF
17/06/2011; Pág. 147).

Destarte,  o  recurso  apelatório  não  se  credencia  ao
provimento.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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