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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Ação de indenização por danos morais com
pedido  liminar –  Empréstimo  consignado
sucessivos –  Inscrição  indevida  em
cadastro restritivo de crédito –  – Prova das
alegações – Não demonstração – Ônus do
autor – Art. 333, I do CPC – Desprovimento.

- Em não havendo evidências de prova das
alegações  trazidas  pelo  apelante  de  que
teria  a  instituição  financeira  inscrito
indevidamente  seu  nome  em  cadastros
restritivos  de  crédito  em  razão  de
empréstimos consignados em folha, não se
pode reformar a decisão proferida.

-  “Art. 373 - O ônus da prova incumbe:  I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;“ 

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,  por  votação  uníssona,  negar  provimento  à
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apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de
folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
JOSÉ BENTO DA SILVA,  em face de  BANCO BMG S/A irresignado com a
sentença  (fls.248/252)  que,  nos  autos  da  ação de  indenização  por  danos
morais com pedido liminar julgou improcedente o pedido por ele deduzido na
petição inicial, por ausência de provas que justificassem a alegada inscrição
indevida  em  cadastros  de  inadimplentes,  em  razão  de  repactuação  de
prestações  remanescentes  de  empréstimo  realizado  com  a  instituição
financeira, mediante consignação em folha de pagamento.

Nas razões do apelo (fls.255/266), a parte
autora devolve a matéria à instância superior para persistir na tese de que a
situação fora causada ante a negligência da empresa promovida, que negati-
vou indevidamente seu nome, haja vista ter realizado a suspensão dos des-
contos em contracheque.

Contrarrazões  da  instituição  financeira  às
fls.268/280.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresentou parecer (fl.289), sem, contudo, manifestar-se sobre o méri-
to da apelação cível.

É o relatório.

V O T O

Giza  a  controvérsia  sobre  unificação  de
empréstimos consignados em folha, que alega o autor ter sido realizada sem
sua  anuência  e  através  de  negligência  da  empresa  ré  que  teria
desconsiderado  os  valores  anteriormente  quitados,  do  primeiro  contrato
celebrado,  onerando  indevidamente  seu  patrimônio  e  causando-lhe
transtornos morais.

Ocorre que, inobstante os termos narrados
pelo  promovente,  a  mera  juntada  de  cópia  dos  contracheques  com  as
informações referentes aos empréstimos consignados e demais documentos
(termo de audiência no Procon, Compromisso particular de compra e venda
de imóvel),  não tem o condão de caracterizar qualquer prova a seu favor,
inobstante a negativação aposta a seu nome.
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Isso  porque  não  constam  nos  autos
qualquer  evidência  de  falha  administrativa  da  instituição  demandada,
tampouco de ato ilícito que configure a obrigação de ressarcimento material,
nem moral.

O que restou evidenciado foi que os valores
referentes aos empréstimos foram  recalculados,  de modo que aumentou o
número de prestações e diminuiu o valor dessas, todavia, não se pode afirmar
que  tenha  havido  regular  desconto  das  parcelas  contratadas,  visto  que,
conforme termo de audiência de fl.31, oriundo do PROCON, percebe-se que o
referido  empréstimo  pode  ter  ultrapassado  a  margem  consignável  do
autor/apelante e, por tal razão, não tenha havido a compensação da dívida
mensal, resultando na inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de
crédito (fl.25) por estar inadimplente perante tal avença, situação em que o
mero atraso de parcela encerra a negativação no valor total remanescente da
dívida, conforme documentos de fls.20 e 25.

Portanto, emerge do acervo probatório que
a  margem  consignável  pode  ter  sido  ultrapassada,  já  que  se  evidenciam
vários empréstimos consignados nos contracheques de fls.21/24.

Aliás,  como  bem  sopesado  pelo  juízo  “a
quo”:

“Por  outro  lado,  desnecessário  seria  lembrar  que  a
ausência de margem consignável não exime o devedor de
buscar meios alternativos para liquidação do débito em
aberto, pois do contrário poderá ter o nome incluído em
cadastro de restrição de crédito.”

A respeito do tema, veja-se o entendimento
Jurisprudencial Pátrio:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  DANOS  MORAIS  -  DIALETICIDADE  -
OFENSA  -  INOCORRÊNCIA  -  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  -  AUSÊNCIA  DE
DESCONTO  DA  TOTALIDADE  DAS  PARCELAS
PREVISTAS NA AVENÇA,  POR FALTA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO -
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO. 
- Tendo em vista que os elementos dos autos permitem
concluir  que  a  autora  restou  inadimplente  com  as
prestações  do  empréstimo,  diante  da  redução  de  sua
margem consignável e pela falta de diligências junto ao
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banco  para  quitar  o  valor  devido,  a  negativação
realizada pelo banco credor denota-se exercício regular
de direito.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0433.13.045803-
0/001,  Relator(a):  Des.(a)  Domingos  Coelho  ,  12ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  31/01/2018,
publicação da súmula em 09/02/2018)

E:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  -  INCLUSÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO  -  PERDA DA MARGEM
CONSIGNÁVEL - INADIMPLEMENTO - EXERCÍCIO
REGULAR  DO  DIREITO  -  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS. 
-  Age  no  exercício  regular  do  direito,  o  credor  que
promove a inscrição do nome do devedor nos órgãos de
restrição ao crédito,  em razão do não pagamento das
parcelas  do  empréstimo  contraído  pela  perda  da
margem  consignável.   (TJMG -  Apelação  Cível
 1.0141.15.001301-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Juliana
Campos Horta ,  12ª  CÂMARA CÍVEL, julgamento em
27/09/2017, publicação da súmula em 04/10/2017)

Neste cenário, não se pode afirmar que a
inscrição  fora  efetuada  ilegalmente,  não  havendo  provas  suficientes  a  se
chegar a essa conclusão.

Da  análise  dos  argumentos  apresentados
pelo  apelante,  percebe-se  que  não  restaram demonstrados subsídios  de
embasem  seu  direito,  no  sentido  de  recompor  seu  patrimônio  material  e
imaterial, se não há como presumir tais lesões diante do acervo probatório
apresentado. 

Para deslinde da questão,  mister trazer à
colação o dispositivo legal que trata do ônus da prova:

"Art. 373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"
(Destaquei)

      Do tema em debate, colhe-se da doutrina:

"O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art.
333  do  Código  de  Processo  Civil,  o  ônus  da  prova
incumbe  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
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direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor" (CINTRA,
Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini &
DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Teoria  Geral  do
Processo. 9. ed. Malheiros: São Paulo, 1992, p. 297).

Portanto,  segundo  a  clássica  regra  da
legislação processual  civil,  o demandante tem o encargo de comprovar as
alegações que amparam seu direito, sob o risco de, assim não agindo, sofrer
um julgamento desfavorável (art. 333, I, do CPC). 

Não é outro o entendimento perfilhado por
esta Colenda Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
COBRANÇA  INDEVIDA  C/C  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  CONTRATO  FIRMADO  ENTRE  AS
PARTES.  INADIMPLÊNCIA  CONFIGURADA.
COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE VALOR
DO  VEÍCULO.  ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA
INDEVIDA.  DÍVIDA  EXISTENTE.  EXERCÍCIO
REGULAR  DO  DIREITO.  ATO  ILÍCITO  NÃO
CARACTERIZADO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE  NÃO
COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  333,  I,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA  EM  CONSONÂNCIA
COM  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE  E  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO
DO "DECISUM" PRIMEVO. APLICAÇÃO DO CAPUT,
DO ART. 557. DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AO  RECURSO.  -  O  dano  moral,  para  que  seja
indenizável, deve advir de ato ilícito, capaz de atingir um
dos direitos da personalidade daquele que o sofreu, onde
não  havendo  prova  de  tal  situação,  impossível  a
aplicação de reparação pecuniária. - Nos termos do art.
333,  I,  do  CPC,  o  ônus  da  prova incumbe ao  autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se ele
não se desincumbe deste ônus, deixando de instruir o
processo com os documentos necessários,  não pode o
Juiz,  através  de  sua  imaginação,  aplicar  o  pretenso
direito ao caso concreto que lhe fora submetido. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00160843520128150011, Relator DES JOSE RICARDO
PORTO , j. em 14-07-2015) (Grifei)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
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EXCESSO DE DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO.  PARTE  AUTORA/APELANTE
QUE  NÃO  DEMONSTROU  OS  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  SEU  DIREITO.
DESPROVIMENTO.  Não  tendo  a  parte
autora/apelante  exercido  sua  incumbência
processual  de proceder à instrumentalização
do feito,  em cumprimento à regra do artigo
333, inciso I, do CPC, improcede o pedido de
indenização c/c excesso de descontos em folha
de  pagamento,  derivado  de  empréstimo
consignado.”  (TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
00120080052770001,  Órgão:  2ª  CÂMARA
CÍVEL, Relatora DESª MARIA DAS NEVES DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA,  j.  Em
29/01/2013)(Negritei)

Diante do contexto trazido aos autos,  não
vislumbro, pois, razões suficientes a desconstituir a decisão atacada.

Ante o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao
presente recurso, mantendo a decisão do juiz “a quo” em todos os termos
proferidos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa,10 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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