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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0023305-69.2012.815.0011 – 2ª Vara Cível de Campina Grande
Relator : Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Renato Freitas Dantas
Advogado : Patricia Araújo Nunes
Apelado       : Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda
Advogada    : Carlyson Renato Alves da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA 
IMPROCEDENTE  –  APELAÇÃO  DO  AUTOR  – 
IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA 
NO SERASA – DÍVIDA DESCONHECIDA – EXISTÊNCIA DE 
RELAÇÃO  JURÍDICA –  EXIGIBILIDADE  DEMONSTRADA 
— MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

– Verificando-se que a negativação do nome do recorrente se deu por 
inadimplência  dos  valores  relativos  ao  boleto  de  cobrança,  não  há 
falar em ato ensejador de responsabilidade civil, agindo a apelada em 
exercício regular de direito, não dando azo à indenização pretendida.

—  APELAÇÃO  CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  
RESPONSABILIDADE  CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO 
PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.  DANO  MORAL 
INOCORRÊNCIA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO. Comprovada  a 
inadimplência,a cobrança de dívida configura exercício regular do direito d
o credor e não enseja reparação por danos morais. Para a configuração da  
responsabilidade  civil  é  indispensável  a  comprovação do  dano e  do  ato  
ilícito em relação de causa e efeito. (TJMG; APCV 1.0394.11.005187-4/001;  
Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 01/10/2014; DJEMG 13/10/2014) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação  Cível  interposta  por  Renato  Freitas  Dantas, 
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contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação 
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face da Indaiá Brasil 
Águas Minerais Ltda., que julgou improcedente o pedido inicial por àquele formulado.

Nas razões recursais (fls. 61/62), aduz o apelante, em síntese, que a 
sentença “a quo” merece ser reformada, uma vez que a dívida imputada pela apelada jamais 
fora contraída pelo mesmo. Argumenta ainda, que sequer teve ciência de tal dívida, tendo sido 
surpreendido  por  cobranças  que  jamais  lhe  pertenceram.  Por  fim,  aduz  que  faz  jus  a 
indenização em danos morais, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram de 
forma veemente que a negativação sofrida fora arbitrária e indevida. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 72/80, pugnando pela manutenção 
da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  opinando  apenas  pelo 
prosseguimento recurso, sem manifestação, porquanto ausente interesse que recomende sua 
intervenção. (fls. 85/86)

É o Relatório. 

VOTO.

O pleito do apelante não merece acolhimento.

O cerne da presente  demanda consiste  em verificar  a  presença dos 
requisitos ensejadores da responsabilização civil por danos morais, decorrente da inclusão do 
apelante nos órgãos de restrição ao credito, em virtude de suposta dívida junto à apelada. 

Colhe-se do autos, que o apelante não reconhece uma dívida contraída 
junto  à  promovida  no  importe  de  R$  55,43  (cinquenta  e  cinco  reais  e  quarenta  e  três 
centavos), em valores atuais R$ 125,37 (cento e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), 
provenientes de fornecimento de mercadorias, conforme se depreende do documento de fl. 23.

O magistrado de 1º grau, por sua vez, julgou improcedente o pedido 
autoral,  afirmando, para tanto, que  “diante da constatação de que houve negócio jurídico 
entre as partes e que o autor não adimpliu com a sua obrigação pecuniária.”, não restando 
outra alternativa, a não ser, a rejeição do pedido.

De  fato,  muito  embora  saibamos  que  o  tormentoso  tema  da 
responsabilidade  civil  ressoe  inúmeras  divergências,  o  deslinde  da  presente  hipótese  não 
sugere amplas digressões. 

Prima facie,  impende observar  que o dano moral  emerge da  Carta 
Política de 1988, alçado ao patamar de direito e garantia fundamental do indivíduo. Mais 
recentemente, o atual Código Civil, em cumprimento às diretrizes constitucionais, assegurou 
o ressarcimento por  abalos  emocionais  e  psíquicos  a quem forem causados,  consoante  se 
verifica do artigo 1861. 

Neste diapasão, é possível registrar que o direito brasileiro tutela os 

1 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
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valores íntimos da personalidade, possibilitando mecanismos adequados de defesa contra as 
agressões injustas que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal amplo 
de não lesar.

Pois bem.

Ocorre que,  apesar do promovente/apelante afirmar que sofreu 
dano  de  ordem  moral  em  razão  da  cobrança  de  valores  que  desconhece  e  entende 
indevidos, relativo a compras que diz não ter feito, o mesmo não conseguiu demonstrar 
de forma satisfatória o dano suportado, bem como a não adquisição da dívida. 

Ora, sobre o tema bem ressaltou o magistrado singular:  “a peça de 
defesa  agregou  ao  seu  arrazoado a  nota  fiscal  de  fls.  23/24,  onde  consta  a  entrega  de  
mercadorias  ao  autor  e  cuja  prestabilidade/autenticidade  não  foi  impugnada  em 
manifestações posteriores”.

Verifica-se que  a  negativação  do  nome  do  recorrente  se  deu  por 
inadimplência dos valores relativos ao boleto de cobrança com vencimento em 06/09/2012 
(fl.12). Assim, não há falar em ato ensejador de responsabilidade civil, agindo a apelada em 
exercício regular de direito, não dando azo à indenização pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  
RESPONSABILIDADE  CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO 
PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.  DANO  MORAL 
INOCORRÊNCIA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO. Comprovada  a 
inadimplência,a cobrança de dívida configura exercício regular do direito 
do credor e não enseja reparação por danos morais. Para a configuração 
da responsabilidade civil é indispensável a comprovação do dano e do ato  
ilícito  em  relação  de  causa  e  efeito. (TJMG;  APCV  1.0394.11.005187-
4/001;  Rel.  Des.  José  Flávio  de  Almeida;  Julg.  01/10/2014;  DJEMG 
13/10/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO REGULAR EM  ÓRGÃO  DE 
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  EXISTÊNCIA  DO  DÉBITO. 
INOCORRÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE 
INDENIZAR.  DA  PREJUDICIALIDADE  EXTERNA. 1.  Incabível  no 
caso em tela a suspensão do curso do feito, na medida em que as questões 
discutidas naquele processo não são prejudiciais ao julgamento deste, não 
incidindo o  disposto  no art.  265,  inc.  IV,  letra  "a",  do  CPC.  Mérito  do 
recurso em exame 2. A autora não logrou comprovar os fatos articulados na  
exordial, no sentido do cadastramento levado a efeito pela demandada ter  
sido  irregular,  não  havendo,  portanto,  a  falha  na  prestação  do  serviço,  
consubstanciada  na cobrança de  débito  inexistente.  3.  A  demandada  
comprovou, em contestação, a relação contratual havida entre as partes,  
cumprindo com o disposto no art.  333,  II,  do CPC. 4. Desta forma, não  
merece  prosperar  o  pleito  indenizatório,  pela  exatidão  do  registro,  não 
podendo imputar  a  terceiro  a  contratação efetivada.  Por  conseguinte,  a  
inscrição  realizada,  originada  do  débito  desse  contrato,  decorreu  
de exercício regular do direito, até por que o postulante sequer mencionou  
na exordial qualquer pagamento efetuado quanto à dívida em questão. 5.  
Pretensão  de  indenização  por  danos  morais  afastada,  tendo  em vista  a  
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ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função de  
ter  restado incontroverso  nos  autos  a  contratação efetivada.  Afastada a  
preliminar suscitada e negado provimento ao recurso. (TJRS; AC 144349-
04.2014.8.21.7000; Santa Vitória do Palmar; Quinta Câmara Cível; Rel.  
Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 24/09/2014; DJERS 30/09/2014) 

Portanto,  fragilizada  a  tese  levantada  pelo  apelante,  uma  vez  que 
restou  indemonstrado  nos  autos  a  ilegalidade  na  conduta  da  apelada,  indevida  assim  a 
indenização postulada. Razão pela qual, não merece retoque a sentença “a quo”.

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  à  apelação,  mantendo  a 
sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
Convocado  com jurisdição  limitada,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  o  Exmo.  Dr. 
Marcos Coelhos Salles  (Juiz  Convocado para substituir  a  Desª.  Maria  das Graças Morais 
Guedes).

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Dr. Francisco de Paula Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Des. Márcio Murilo da cunha Ramos.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

                                      João Pessoa, 04 de dezembro de 2012.

                                      Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                             R e l a t o r

Ocorre que, quando se tem em tela a difícil missão de se verificar a  
violação de um direito tão subjetivo, a postura que se espera do julgador envolve a delicada  
percepção da efetiva ocorrência do dano, pois, não é qualquer sentimento incômodo ou 
constrangedor  apto  a  fazer  surgir  na esfera jurídica  o  direito  à  indenização de cunho  
moral.  Para  tanto,  impõe-se  a  demonstração de  que a  parte,  em razão da  conduta  de  
terceiro, experimentou sentimentos contundentes, seja de sofrimento, dor ou humilhação.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS.  SERVIÇOS  DE  INTERNET.  MÁ  PRESTAÇÃO. 
INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO DO 
AUTOR QUANTO AOS DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS NA 
SENTENÇA.  ALEGADO  NÃO  RECEBIMENTO  DAS  FATURAS. 
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AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PARA  DEIXAR  DE  PAGAR 
A DÍVIDA DEVER  DO  CONSUMIDOR  DE  PROCURAR  OUTROS 
MEIOS  PARA  QUITAÇÃO.  SUSPENSÃO  DO 
SERVIÇO. EXERCÍCIOREGULAR DO DIREITO DA 
EMPRESA. Desprovimento do apelo. (.) em face da existência do débito 
de  energia,  não  há  falar  em  ato  ensejador  de  responsabilidade  civil,  
agindo a concessionária em exercício regular de direito, não dando azo à 
indenização  pretendida.  O  simples  envio  de  correspondência 
de cobrança não é suficiente à caracterização do dano moral indenizável.  
Não  há  qualquer  elemento  nos  autos  indicando  que  a cobrança tenha 
causado maiores  transtornos  à  consumidora,  sendo que  sequer  houve  a  
inscrição negativa do seu nome, não ultrapassando a situação enfrentada a  
esfera  do  mero  dissabor.  O  beneficiário  da  assistência  judiciária 
tem direito à  suspensão  do  pagamento  da  condenação  das  verbas  
sucumbenciais, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo  
de  cinco  anos,  a  teor  do  disposto  no artigo  12 da Lei  nº  1.060/50,  não 
podendo ser isento da condenação. Considerando a singeleza da causa, os  
honorários  advocatícios  merecem  ser  reduzidos,  em  observância  aos  
pressupostos  elencados  no artigo  20,  §§  3º  e  4º,  do  CPC.  (tjmt;  apl  
99423/2013;  rondonópolis;  quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Dirceu  dos  
Santos; julg. 18/12/ 2013; djmt 27/01/2014; pág. 52). (TJPB; APL 0002110-
02.2012.815.0731; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo  
Vital de Almeida; DJPB 07/10/2014) 
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Certamente, os fatos que deram origem à postulação, apesar de 
inconvenientes e inoportunos, não ultrapassaram os limites da normalidade e do dissabor presentes 
no cotidiano. Para que ensejasse direito a indenização por dano moral, seria de relevante mister a 

prova inequívoca de que a empresa apelada praticou comportamento humilhante ou ofensivo capaz 
de influenciar negativamente a personalidade do ofendido, o que na hipótese sub examine não se 

vislumbra.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação  Cível  interposta  por  Renato  Freitas  Dantas, 
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação 
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face da Indaiá Brasil 
Águas Minerais Ltda., que julgou improcedente o pedido inicial por àquele formulado.

Nas razões recursais (fls. 61/62), aduz o apelante, em síntese, que a 
sentença “a quo” merece ser reformada, uma vez que a dívida imputada pela apelada jamais 
fora contraída pelo mesmo. Argumenta ainda, que sequer teve ciência de tal dívida, tendo sido 
surpreendido  por  cobranças  que  jamais  lhe  pertenceram.  Por  fim,  aduz  que  faz  jus  a 
indenização em danos morais, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram de 
forma veemente que a negativação sofrida fora arbitrária e indevida. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 72/80, pugnando pela manutenção 
da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  opinando  apenas  pelo 
prosseguimento recurso, sem manifestação, porquanto ausente interesse que recomende sua 
intervenção. (fls. 85/86)

É o Relatório. 

À Revisão.

João Pessoa, 17 de outubro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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