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APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  –  CONTRATO  DE  INSTALAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE –
INSCRIÇÃO  INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE
– IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
PARCIAL  DO  CONTRATO  –  EXCEPTIO  NON  RITE
ADIMPLENTI  CONTRACTUS  –  ÔNUS  DA
COMPROVAÇÃO  DA  FALHA  QUE  RECAI  SOBRE  O
ALEGANTE  - INEXISTÊNCIA – ART. 333, I, DO CPC/73 –
ANÁLISE DOS FATOS QUE REVELA A PRETENSÃO DE
RESOLUÇÃO DO CONTRATO APÓS A CONSOLIDAÇÃO
DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL  NÃO  ADIMPLIDA  –  LEGITIMAÇÃO  DA
NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA  - DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

O  instituto  da  exceção  de  contrato  não  cumprido  ou
exceptio non adimpleti contractus, interpretada sob a ótica
da  boa-fé  contratual,  retrata  a  causa  impeditiva  da
exigibilidade  da  prestação  nos  contratos  em  que  a
reciprocidade simultânea é característica basilar da avença,
verificando-se o descumprimento por um dos contratantes
em detrimento da regularidade da outra parte.

Segundo  a  melhor  doutrina1,  nos  casos  em  que  o
cumprimento do pacto for defeituoso,  ou seja, parcial, não

1 GOMES, ORLANDO. Contratos, p.92.
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se trata de descumprimento integral, mas, na verdade, de
obrigação parcialmente não executada, ou exceptio non rite
adimpleti contractus, em que, diferentemente do primeiro, o
ônus de provar a falha é de quem alega o defeito.

Ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços,
impossível  o  acolhimento  da  invocação  da  exceção  do
contrato não cumprido, exsurgindo a mora no que se refere
à contraprestação  mensal  regularmente  convencionada,
legitimando-se,  dessa forma, o exercício regular do direito
das credoras em promover a inscrição do nome do devedor
nos órgãos de restrição ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  CDL –  Câmara  de
Dirigente Lojistas de Campina Grande em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos
autos  da  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c Indenização  por
Danos Morais  e  Perdas  e  Danos movida em face de  Noslin  Software  de
Gestão  Empresarial  Ltda e Cigam  Software  Corporativo  Ltda, julgou
improcedente o pedido exordial  por entender  que os promovidos agiram no
exercício regular de direito de credores, condenando o autor ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00 (setecentos
reais).

Irresignada com tal decisão, a promovente alega em seu recurso,
em síntese,  que  a  inscrição  de  seu  nome no  cadastro  de  inadimplentes  é
ilegítima, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço contratado,
acarretando  na  resolução  do  contrato  pelo  seu  descumprimento,  conforme
notificação extrajudicial apresentada.

Destaca que os documentos às fls. 36/69 demonstram claramente
o descumprimento da obrigação contratual por parte das apeladas, pugnando,
por  fim,  pela  reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente  a
pretensão autoral.

Contrarrazões não apresentadas (fl. 172).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça  emitiu
parecer,  opinando  pelo  prosseguimento  da  demanda,  contudo,  sem  exarar
manifestação quanto ao mérito da contenda, (fls.179/180).

VOTO

        Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti        
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Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo em vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e
Apelação  Cível)  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a  égide  do
regramento anterior, mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da Lei
nº  13.105/20152,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como os axiomas constantes no art.
1º  da  nova  lei  processual,  art.  6º  da  LINDB  e  art.  5º,  inciso  XXXVI,  da
Constituição Federal.

Buscando  a  modificação  do  provimento  judicial,  a apelante
insurge-se contra a fundamentação utilizada na decisão, alegando que resta
comprovada a responsabilidade dos  promovidos para a ocorrência do evento
danoso, notadamente a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes mesmo
cientes de que o contrato estaria rescindido pelo descumprimento contratual.

Entendo que a manutenção da sentença de improcedência é a
solução mais justa para o caso sob análise.

Analisando rapidamente o contexto fático da demanda, verifica-se
que a promovente firmou com as promovidas em 01/01/2011 o contrato de
prestação de serviços de atualização de versão e suporte do software da CDL -
Campina Grande, com vigência de 12 (doze) meses e incidência da cláusula de
renovação automática por igual período, caso não houvesse manifestação em
contrário,  observando-se  a  contraprestação  mensal  no  valor  de  R$  459,27
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), excluídas as
despesas extraordinárias eventualmente contratadas.

A  inclusão  da  apelante  no  cadastro  de  inadimplentes  foi
formalizada após o vencimento de quatro títulos no dia 25/02/2012, a saber: 1)
nº 8759/11 – R$ 677,11 (seiscentos e setenta e sete reais e onze centavos); 2)
nº 9333/11 - R$ 677,11 (seiscentos e setenta e sete reais e onze centavos); 3)
nº 8216/11 – R$ 648,82 (seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois
centavos); 4) nº5089/11 – R$ 459,27 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e
vinte e sete centavos), conforme se denota às fls. 63/64.

Nessa  toada,  a  justificativa  da  apelante  pela  ausência  do
pagamento refere-se  ao  suposto  descumprimento  contratual  no  tocante  à
atualização (customizações) e a evolução de programas específicos, porém de
uso genérico, destinados a atender as exigências da atividade desenvolvida
pela Promovente […] Por isso, desde outubro do ano passado o software, por
elas implantado, está sem qualquer uso, ou sem ser utilizado, já que impróprio
às  necessidades  da  Promovente,  alegando,  ainda, que  efetuou  todos  os

2  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.

        Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti        
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pagamentos referentes à primeira parte da prestação do serviço contratado, ou
seja:  à  implantação;  instalação  e  à  licença  do  sistema,  […]  que  durou  de
janeiro a agosto de 2011, conforme documentos anexos (fl.03).

O instituto da exceção de contrato não cumprido ou exceptio non
adimpleti  contractus,  interpretada sob a ótica da boa-fé contratual,  retrata a
causa  impeditiva  da  exigibilidade  da  prestação  nos  contratos  em  que  a
reciprocidade simultânea é característica basilar da avença, verificando-se o
descumprimento  por um dos contratantes em detrimento da regularidade da
outra parte.

A regra foi materializada por meio do art. 476 do Código Civil, que
assim dispõe:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes  de  cumprida  a  sua  obrigação,  pode  exigir  o
implemento da do outro.

Segundo a melhor doutrina3, nos casos em que o cumprimento do
pacto for defeituoso, ou seja, parcial, não se trata de descumprimento integral,
mas, na verdade, de obrigação parcialmente não executada, ou exceptio non
rite adimpleti contractus, em que, diferentemente do primeiro, o ônus de provar
a falha é de quem alega o defeito.

Nessa linha:

SUMÁRIO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA, BEM
COMO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DE  FINANÇAS  DO
CONDOMÍNIO.  EXCEPTIO  NON  RITE  ADIMPLETI
CONTRACTUS. AUSÊNCIA DE PROVA (CPC, ART. 333, II).
Preliminar.  Ilegitimidade  de  parte  passiva.  Inocorrência.
Mérito. Aquele que opõe exceção de execução imperfeita
atrai para si o ônus da prova e deve se desincumbir dele
com  a  utilização  de  meio  de  prova  relevante  para  a
solução da demanda,  que na hipótese era a pericial não
requerida (CPC, art. 333, II). Inadimplemento incontroverso.
Dever  de pagar.  PEDIDO CONTRAPOSTO. REPARO DO
SERVIÇO.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  O  remanescente
pedido  de  prestação  de  contas  por  não  apresentar
compatibilidade  com  o  procedimento  sumário,  impõe  seu
descabimento por inadequação da via eleita (CPC, art. 267,
VI). Recurso improvido.4 (Grifei).

Com efeito, conforme fundamentou o magistrado na sentença ora
objurgada,  o  promovente  não  conseguiu  comprovar  a  existência  da  falha
alegada na prestação de serviços por parte das contratadas, pretendendo, na

3 GOMES, ORLANDO. Contratos, p.92.
4 (Processo: APL 00060621520068260271 SP 0006062-15.2006.8.26.0271; Relator(a): Hamid Bdine; Julgamento:

30/07/2014; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 31/07/2014)
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verdade, cindir o objeto do contrato em duas partes, retratando que efetuou o
pagamento  da primeira  parte  e  que,  em virtude da ausência  de  prestação,
deixou de honrar com a segunda.

Ora,  as  contraprestações  mensais  referem-se  ao  conjunto  de
serviços  disponibilizados  pelas  contratadas,  incluindo  implantação,
acompanhamento e atualização do sistema, não conseguindo o promovente
demonstrar  no  caderno  processual  as  alegadas  inexecuções  contratuais
referentes à atualização do software, denotando-se de suas razões a existência
de mero protesto.

Nessa linha, urge esclarecer que a cláusula décima primeira do
contrato estabelece a possibilidade da realização de comunicações referentes
ao contrato por  meio de telefone, sistema de correio eletrônico, fax ou outros
meios(fl.39-v),  entretanto,  repise-se, conforme se denota dos autos,  inexiste
qualquer  comunicação  anterior  sobre  defeitos  na  prestação  de  serviços,
limitando-se a encartar a notificação da resolução contratual após o vencimento
dos títulos que ensejaram a negativação (fl.67/68).

Logo, constata-se que a tentativa de desfazimento da avença com
a notificação enviada a uma das promovidas não se reputa como elemento
legitimador  da  pretensão,  na  medida  em  que  o  débito  já  se  encontrava
consolidado neste momento,  inexistindo,  de igual  forma, outros documentos
que ressaltem a tentativa de resolução contratual anterior.

Dessa forma, ausente a comprovação da falha na prestação dos
serviços, impossível o acolhimento da invocação da exceção do contrato não
cumprido,  incorrendo  o  promovente  em  mora  no  que  se  refere  à
contraprestação  mensal  regularmente  convencionada,  legitimando-se  o
exercício regular do direito das contratadas em promover a inscrição do nome
da promovente nos órgãos de restrição ao crédito.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  INADIMPLÊNCIA
DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA -  EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 333 do
Código de Processo Civil, à autora incumbe a prova do fato
constitutivo  do  seu  direito.  Ocorrendo  inadimplência  da
autora  perante  a  instituição  financeira,  em  razão  do  não
pagamento do contrato firmado, a negativação de seu nome
configura  exercício  regular  de  direito.  (Processo:  AC
10672120172255001  MG;  Relator(a):  Alberto  Diniz  Junior;
Julgamento: 12/02/2015; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /
11ª CÂMARA CÍVEL; Publicação: 25/02/2015).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
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DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA SALÁRIO.
SALDO  DEVEDOR  PENDENTE.  INADIMPLÊNCIA
CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS
ÓRGÃOS  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -A  inscrição  em
cadastros negativos por dívida existente constitui exercício
regular de um direito que afasta a pretensão indenizatória. -A
prova  do  pagamento  de  um  débito  incumbe  a  quem  o
invoca, de tal sorte que se impõe ao devedor estar munido
do documento hábil para a defesa do seu direito, objetivando
a retirada de registro de dívida em seu nome em cadastro de
inadimplentes.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00470748720118152001,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 11-10-2016)

Por tais considerações, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
mantendo irretocável a sentença objurgada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05
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