
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013120-35.2013.815.0011.
Relator      : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Apelante : Ana Paula Ribeiro Leite.
Advogado : Emmanuel Saraiva Ferreira.
Apelado    : Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.
Advogada : Kadmo Wanderley Nunes.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA
POR  INCLUSÃO  INDEVIDA  DE  NOME  EM
CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA
DE  PROVA  DE  FATO  CONSTITUTIVO  DO
DIREITO DA AUTORA. ART. 333, I,  DO CPC.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.

- As provas carreadas aos autos são insuficientes para
comprovar os fatos constitutivos do direito da autora,
a teor do que prescreve o art.  333, I do Código de
Processo  Civil,  sendo  impossível  conceder  a
providência jurisdicional pretendida

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Ana Paula Ribeiro
Leite, contra sentença de fls. 60/61, da lavra do Juízo de Direito da  2ª Vara
Cível  da Comarca de Campina Grande,  que julgou improcedente o pedido
formulado na Ação de Indenização por Negativação Indevida, aviada pela ora
apelante em face de  Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.

A autora ajuizou a ação anteriormente mencionada, aduzindo,
em  síntese,  que  ao  tentar  realizar  uma  compra  foi  surpreendida  com  a
informação de que seu nome constava em cadastrado de inadimplentes e que
ao contatar o SERASA cientificou-se de que a negativação de seu nome deu-se
em  virtude  de  empréstimo  que  já  havia  sido  quitado  em  duas  parcelas,
conforme comprovante de pagamento em anexo.
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Neste contexto, pugnou pela procedência da ação para que fosse
retirado seu nome do banco de  dados  do  Serviço  de  Proteção  de  Crédito,
arbitrando indenização reparatória dos danos morais sofridos.

Juntou documentos às fls. 08/18.

Devidamente  intimada,  a  promovida ofertou contestação (fls.
23/34),  alçando preliminarmente sua  ilegitimidade passiva  ad causam, uma
vez  não  possuir  nenhuma  responsabilidade  pela  negativação  do  nome  da
autora. Ressalta que adquiriu um crédito que foi devidamente negociado com a
autora, resultando na retirada da restrição imposta ao nome desta. Ademais, a
restrição ainda existente se refere a um “adiantamento de conta” e tem número
de contrato totalmente diverso.

Réplica impugnatória, às fls. 50/55.

Intimadas as partes para informarem interesse na produção de
provas, estas mantiveram-se silentes (fls. 60).

Sentenciando,  a  Magistrada  singular  julgou  a  ação
improcedente, nos termos do art. 269, II, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação,
aduzindo equívoco do Juiz  sentenciante no que diz  respeito  ao número do
contrato nº 6343376881, que foi gerado quando fora feito o acordo entre as
partes,  objetivando o  pagamento  da  dívida  cedida  pelo  Banco  do Brasil  à
apelada. Requer, assim, a reforma do julgado em todos os seus termos, para
que seja deferido o pleito inicial (fls. 64/66).

Contrarrazões ofertadas às fls. 69/79.

A Douta Procuradoria não ofertou parecer meritório (fls. 87),
por entender ausente o interesse público primário que enseje sua participação.

É o relatório.

DECIDO. 

Ao exame dos autos verifico que sustenta a apelante/autora que
seu nome encontra-se indevidamente inscrito em cadastrado de inadimplentes,
uma vez tal negativação ser motivada em empréstimo já quitado.

Indubitavelmente estamos diante de uma relação consumerista.
Nesta seara, sabe-se que  o ordenamento jurídico pátrio admite a inversão do
ônus probatório exigindo, em contrapartida, que o consumidor demonstre a
verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência. 

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
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o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.

Tenho,  pois,  como  não  verossímeis  as  alegações  da
demandante. Explico:

Às  fls.  14  verifico  Acordo  de  nº  5884247,  firmado  entre  a
autora e o promovido, referente à quitação de dívida cedida pelo Banco do
Brasil, originada do Contrato de nº 634376881, cujo objeto consistiu em um
“CDC Empréstimo”.

De outra senda, às fls. 17/18, vejo que o registro existente no
banco de dados do SERASA diz respeito ao Contrato nº 015711820028229,
referente a um “Adiantamento de Conta”, operação, pois, totalmente diversa
da primeira.

Por conseguinte,  não obstante  aduzir  a  apelante equívoco do
Juiz sentenciante, na defensiva de que os contratos de nºs 015711820028229 e
6343376881  dizem  respeito  a  mesma  dívida,  inexiste  nos  autos  qualquer
comprovação disto, tratando-se, portanto, de mera alegação.

Ademais, ainda que se concluísse tratar do mesmo contrato, o
fato é que às fls. 41 verifico que houve a exclusão de negativação do nome da
autora no tocante ao Contrato nº 6343376881, de responsabilidade da empresa
apelada, restando cumprida, pois, a obrigação destas.

Concluo,  pois,  que  as  provas  carreadas  aos  autos  são
insuficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora, a teor
do que prescreve o art. 333, I do Código de Processo Civil, sendo impossível
conceder  a providência jurisdicional pretendida.

Acerca da incumbência da parte autora de produzir prova de
fato constitutivo de seu direito, ou ao menos demonstrar a verossimilhança de
suas alegações, uma vez tratar de relação consumerista, julgados desta Corte
de Justiça:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
DESCONTOS  INDEVIDOS  REALIZADOS  NA
CONTA  SALÁRIO.  PAGAMENTO  DAS  FATURAS
DO  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO
DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 333,
I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
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DESFAVORÁVEL  À  PRETENSÃO  RECURSAL.
SENTENÇA. MANU- TENÇÃO. DESPROVIMENTO.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese dos autos não retira do autor a necessidade
de se comprovar, minimamente, a verossimilhança
de  suas  alegações.  A  parte  autora  precisa
demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por
ele descrito na inicial como ensejador de seu direito,
consoante  exigência  do  art.  333,  I,  do  código  de
processo  civil. Para  se  configurar  a  ofensa
extrapatrimonial,  faz-se  necessário  a  constatação,
através  de  provas,  que  tenha  ocorrido  a  conduta
lesiva  e  o  nexo  causal  por  parte  da  instituição
financeira,  o  que  não  se  verifica  nos  presentes
autos.” (TJ-PB; AC 001.2009.005267-9/001; Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 07/10/2013;
Pág. 11) (Grifo nosso)

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  QUEIMA  DE  CENTRAL  DE  PABX.
DESCARGA/SOBRECARGA DA REDE ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE  DA  CONCESSIONÁRIA
COMO  PRESTADORA  DE  SERVIÇO.  DANOS
MATERIAIS.  COMPROVAÇÃO  PARCIAL.  DANOS
MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE
PROVAS  DO ABALO  DA IMAGEM COMERCIAL
DA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO
CPC.  DESPROVIMENTO.  Os  danos  materiais
devem  restar  devidamente  comprovados  nos  autos
para  que  sejam  reparados.  A  condenação  ao
ressarcimento de danos materiais só pode ser feita
na  medida  exata  da  sua  comprovação,  inclusive
quanto a sua extensão, pois não são eles presumíveis.
Não  se  desincumbindo  a  parte  autora  do  ônus
probandi que lhe cabia, a teor do artigo 333, I, do
CPC, referente aos danos morais sofridos, ficando
apenas  no  campo  das  alegações,  indevida  a
respectiva  indenização.” (TJ-PB;  APL  0022886-
64.2010.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos  Coelho  de  Salles;
DJPB 12/12/2013)  (Grifo nosso)

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CANCELAMENTO
DE  PROTESTO  C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
NA  CONTRATAÇÃO  E  DE  AUSÊNCIA  DO
REPASSE  DO  MONTANTE  EMPRESTADO.
SENTENÇA  JULGADA  IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO  CÍVEL.  DOCUMENTOS
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COLACIONADOS  PELO  APELADO  QUE
RATIFICAM  A  EXISTÊNCIA  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
NÃO RECEBIMENTO DO CRÉDITO,  FATO QUE
PODERIA SER PROVADO COM A JUNTADA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.
333,  I,  DO  CPC.  MANTENÇÃO  DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Não  restando
comprovada  a  fraude  na  realização  de  negócio
jurídico  bancário,  nem a  ausência  do  repasse  do
valor  contratado  na  conta  da  autora  (fato  que
poderia ser demonstrado com a juntada de extratos),
deve  ser  mantida  a  sentença  que  julgou
improcedente o pedido, já que aquela não conseguiu
fazer prova suficiente dos fatos constitutivos do seu
direito  (art.  333,  I,  do  cpc).” (TJ-PB;  AC
026.2011.000315-4/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz;
DJPB 28/11/2013; Pág. 28) (Grifo nosso)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA.
SITUAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 186 E 927 DO
CÓDIGO  CIVIL  C/C  O  ART.  5º,  V  E  X,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC.
ELEMENTOS  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INEXISTÊNCIA.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS.  REPARAÇÃO.
DESCABIMENTO.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.  A  responsabilidade  civil
somente se caracteriza diante da existência de três
elementos:  ato  ilícito,  dano  e  nexo  causal  entre
ambos. Não configurada essa situação, não há dever
de pagamento de indenização. Segundo o art. 333, I,
do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito. Dessa forma, não
produzindo o demandante provas que confirmem o
alegado,  não  há  como  julgar  procedente  seu
pedido.” (TJ-PB;  AC  200.2010.034001-3/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz
Conv. João Batista Barbosa; DJPB 17/09/2013; Pág.
8)  (Grifo nosso)

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador processual civil  possibilitou a atribuição de
uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o
Relator do processo negar, de forma monocrática, seguimento a determinados
meios de revisão das decisões judiciais.
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Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência, prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de Tribunais Superiores.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, caput,
do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  à  Apelação  Cível,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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