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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0015927-96.2011.815.0011 (001.2011.015927-2/001).
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR:  Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Allana Anjos Coutinho.
ADVOGADO: José Alexandre Soares da Silva.
APELADO: Câmara de Dirigentes Lojista do Distrito Federal - CDL/DF.
ADVOGADO: Andrezza Melo de Almeida.

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO
NOME  SEM  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DESPROVIMENTO.

A ausência de comprovação da negativação nos cadastros restritivos de crédito desobriga a
notificação  do  consumidor  pela  instituição  negativista,  e  afasta  sua  responsabilidade  de
indenizar.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0015927-96.2011.815.0011  (001.2011.015927-2/001),  em  que  figuram  como
Apelante Allana Anjos Coutinho e Apelada Câmara de Dirigentes Lojista do Distrito
Federal - CDL/DF. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.

VOTO.

Allana Anjos Coutinho interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 34/36, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, por ela
ajuizada em face da Câmara de Dirigentes Lojista do Distrito Federal - CDL/DF,
que  julgou  improcedentes  os  pedidos,  ao  fundamento  de  que  a  Apelada  não
comprovou a  existência  da  negativação de  seu  nome nos  órgãos  de  restrição  ao
crédito, porquanto os documentos colacionados aos autos demonstram tão somente a
realização de uma consulta  do seu CPF junto ao SPC – Serviço de Proteção ao
Crédito, não se constituindo em fator restritivo ao crédito.

Em suas razões, f. 39/42, alegou que teve seu nome negativado sem prévia
notificação por parte da Apelada, fato este que está contra os princípios do CDC,
ensejando o dever de indenizar. 

Contrarrazoando,  f.  45/47,  a  Apelada  alegou  que  não  há  registro  de



negativação do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo, o preparo dispensado por ser a Apelante beneficiária
da  gratuidade  judiciária,  f.  11,  restando  presentes  os  demais  requisitos  de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Apelante  relata  que  teve  seu  nome inscrito  em cadastros  negativos  de
crédito sem que ela houvesse sido previamente notificada pela Apelada.

Na contestação, a Apelada comprovou pelo documento de f. 17 que não há
nenhum registro de negativação do nome da Apelante nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito.

Necessário ressaltar que o extrato do SPC Brasil colacionado aos autos pela
Apelante, f. 09, demonstra tão somente a ocorrência de uma consulta realizada pela
Empresa Brasil Telecom S.A., filial de Pelotas/RS, junto a CDL de Brasília/DF, no
dia 14/06/2011 às 10:24h, fato este que não constitui em fator restritivo de crédito.

Conforme bem destacou o Juízo, tenho que a Ré/Apelada comprovou devida-
mente o fato extintivo do direito da Autora/Apelante, na forma do art. 333, II, do
CPC, porquanto esta, ao contrário, não se desincumbiu de seu ônus probatório, dei-
xando de demonstrar a ocorrência da negativação de seu nome nos órgãos de restri-
ção ao crédito, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

Posto isso, conhecido a Apelação, negou-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


