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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS  –  INADIMPLÊNCIA  DO 
CONSUMIDOR  –  NEGATIVAÇÃO  – 
LEGALIDADE  –  CULPA  EXCLUSIVA  DO 
CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 
3º,  II,  CDC  -  INEXISTÊNCIA  DO  DEVER  DE 
INDENIZAR -  RECURSO  MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO ART. 557, 
CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  - 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO.

- Não se reconhece ilegalidade na negativação do 
nome do consumidor quando tal ato está fundado 
na  inadimplência  dele.  Hipótese  em  que  a 
existência do débito é fato inconcusso nos autos, 
sobre o qual  não controvertem as partes.  Dano 
moral indevido. 

 

VISTOS, 

Trata-se de Apelação Cível interposta por WILLAMS DE LIMA 
NASCIMENTO contra a sentença de fls. 132/135 que julgou improcedente o 
pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais  e 
Materiais c/c Lucros Cessantes, movida em desfavor da  TELEMAR NORTE 
LESTE S/A.

Na  origem,  o  recorrente  buscou  reparação  civil,  sob  o 
argumento de ter sofrido abalo moral ante a inscrição indevida de seu nome 
em  instituições  de  proteção  ao  crédito,  em  razão  de  haver  ingressado 
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anteriormente  com  ação  judicial  perante  o  4º  Juizado  Especial  Cível  da 
Capital,  onde  foi  reconhecido,  por  sentença,  que  as  faturas  questionadas 
deveriam ser refaturadas.

Devidamente  citada,  a  recorrida apresentou contestação (fls. 
42/66), pugnando pela improcedência do pedido em razão da legitimidade da 
negativação do nome da parte autora junto ao banco de dados de órgão de 
proteção ao crédito. Argumentou que na sentença mencionada nos autos, a 
empresa sai vencedora,  vez que teve pedido contraposto favorável,  o qual 
condenou o apelante ao pagamento de duas faturas vencidas em janeiro e 
fevereiro de 2007, o que não foi cumprido. 

Regularmente  instruído  e  processado  o  feito  sobreveio 
sentença (fls. 132/135) que julgando improcedente o pedido. 

Irresignado  com  a  prestação  jurisdicional,  o  demandante 
interpôs recurso de apelação e pugnou pela sua reforma, sob alegação de 
que  a prova coligida aos autos são suficientes para caracterização do abalo 
moral sofrido (fls. 179/181). 

Contrarrazões às fls.  184/193,  pugnando pelo desprovimento 
do apelo.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar, vez que ausente 
de interesse que recomende a sua intervenção (fls. 205/206).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, seu 
conhecimento se impõe. 

MÉRITO

Tratando-se o caso de responsabilidade civil do prestador de 
serviços, incide a norma do caput do art. 14 do CDC, in verbis:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde, 
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela 
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por 
defeitos  relativos  à  prestação dos  serviços,  bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos. 

Como visto, a responsabilização civil do fornecedor de serviços 
prescinde  da  comprovação  da  sua  culpa  na  causação  do  dano  ao 
consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta 
lesiva e o dano.

Apelação Cível nº  0019594-08.2009.815.2001 2

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606184/artigo-14-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990


E  nos  termos  dos  incisos  do  §  3º do  art.  14 do  CDC,  o 
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: "I - que, 
tendo prestado o serviço,  o defeito inexiste;  II  -  a culpa exclusiva  do 
consumidor ou de terceiro". 

Neste giro, cumpre salientar que a excludente do nexo causal 
prevista  no inciso II  do referido  artigo  se  consubstancia  no  fato  imputável 
exclusivamente ao terceiro ou à vítima.

De uma análise dos, vejo que o recorrente ingressou com ação 
anterior junto ao 4º Juizado Especial Cível da Capital, questionando o valor da 
fatura com vencimento em 15/01/2007, onde àquele Juízo, julgando pedido 
contraposto  formulado  pela  recorrida  naqueles  autos,  condenou  o 
demandante a pagar a Telemar o valor de R$ 141,41 (cento e quarenta e  
um reais e quarenta e um centavos), referente às duas faturas em atraso,  
ou seja, vencidas em 12/01/2007 e 12/02/2007, resolvendo o mérito, com 
fulcro no art. 269, I, do CPC (fls. 10/12). 

Ocorre que, a parte autora, como se extrai da passagem supra 
e dos documentos colacionados aos autos, deixou de realizar o pagamento 
das aludidas faturas. Então, existindo inadimplemento, naturalmente, o nome 
da  parte  autora  poderia  ser  (como  de  fato  foi)  negativado  pela  ré  em 
22/09/2007 (fl. 24), em exercício regular de direito.

De mais disso, a alegação do recorrente de que não houve o 
refaturamento das faturas por parte da apelada, por óbvio, não o isenta do 
pagamento. Isto porque, além de não constar da aludida sentença qualquer 
determinação para o refaturamento das faturas inadimplidas, a obrigação de 
liquidá-las decorre da própria sentença formulada nos autos da ação primitiva, 
sobre a qual não existe qualquer questionamento nos autos, o que afasta o 
dever de indenizar. 

Nesse  sentido,  é  uníssona  a  jurisprudência  do  Superior 
Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONSUMIDOR.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DANOS  MORAIS.  PRETENSÃO  RECURSAL. 
NECESSIDADE  DE  REEXAME  DOS  ELEMENTOS 
FÁTICOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pretensão recursal não 
requer do STJ juízo valorativo de prova, mas sim exame. 
Isso, porque o inconformismo recursal, nos termos como 
deduzido,  exige  que  se  revisem  os  próprios  fatos 
narrados pelo Tribunal local, e não a conclusão de direito 
tirado desses mesmos fatos. 2. O Tribunal local, no bojo 
do  voto  condutor,  de  forma  expressa,  consigna:  "O 
exame dos autos permite concluir, no caso, a efetiva 
ocorrência de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, 
§ 3º, II, CDC) [...]Portanto, a prova coligida nos autos 
indica que não houve falha no dever de informação 
aventado  na  exordial"  (e-STJ,  fls.  236/237).  3.  Sem 
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argumentos  novos  capazes  de  alterar  a  decisão  ora 
agravada, faz-se mister confirmar o entendimento quanto 
à  incidência  do  óbice  da  Súmula  7/STJ  à  pretensão 
autoral,  que  busca compensação  por  danos  morais.  4. 
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 
460232  RS  2014/0005273-4,  Relator:  Ministro  RAUL 
ARAÚJO,  Data  de  Julgamento:  24/04/2014,  T4  - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014) 
(grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  DANO MORAL.  VERIFICAÇÃO.  REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO.  ENUNCIADO  7  DA 
SÚMULA/STJ.  VÍCIO  DO  PRODUTO.  FABRICANTE  E 
VENDEDOR  DE  VEÍCULO.  RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA.  AFASTAMENTO.  CULPA  EXCLUSIVA. 
NÃO  OCORRÊNCIA.  ENTENDIMENTO  ADOTADO 
NESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de 
origem  concluiu  pela  ocorrência  de  dano  por  vício  do 
produto e a revisão do entendimento adotado esbarra no 
óbice  do  enunciado  7  da  Súmula/STJ.  2.  O  vício  do 
produto acarreta responsabilidade solidária do fornecedor 
e  do  fabricante.  3.  Afasta-se  a  responsabilidade  do 
fabricante e do vendedor somente nos casos em que 
comprovada a culpa exclusiva do consumidor.  4.  O 
Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência 
pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 
da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega 
provimento.  (STJ,  Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  07/08/2014,  T4  - 
QUARTA TURMA) (grifos acrescidos).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE 
CIVIL.INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS 
POR  ATO  DE  TERCEIRO.RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA.  FORTUITO  INTERNO.  MATÉRIA 
SUBMETIDA  AO  REGIME  DOS  RECURSOS 
REPETITIVOS.  ACÓRDÃO  FUNDADO  EM 
MATÉRIAFÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 
As  instituições  bancárias  respondem objetivamente  por 
danos  causados  por  fraudes  ou  delitos  praticados  por 
terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco 
do  empreendimento,caracterizando-se  como  fortuito 
interno, consoante entendimento firmado em julgamento 
submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC(REsp 
nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda 
Seção,julgado  em  24/8/2011,  DJe  12/9/2011)  e 
consagrado  na  Súmula  nº  479/STJ.  2.  Somente  nas 
hipóteses excludentes previstas no art.  14,  § 3º,  da 
Lei  nº  8.078/90  é  que  ficaria  afastada  a 
responsabilidade objetivadas instituições financeiras 
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por  fraudes  praticadas  por  terceiros  eque  sejam 
danosas  aos  consumidores,  dentre  as  quais  se 
encontra  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de 
terceiro, conforme se colhe da dicção do inciso II do 
citado  dispositivo.  3.  Hipótese  em  que  o  tribunal  de 
origem  não  considerou  presente  nenhuma  hipótese 
excludente da responsabilidade da instituição financeira. 
Consectariamente,  rever  tais  conclusões  demandaria  o 
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em 
sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  ("A  pretensão  de  simples 
reexame  de  prova  não  enseja  recurso  especial").  4. 
Agravo regimental não provido. (STJ   , Relator: Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 
07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA) (grifos e destaques 
de agora).

Assim,  não  prosperam  as  alegações  postas  no  apelo, 
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. 

DISPOSITIVO

Com esses  fundamentos,  nos termos do art.  557,  caput,  do 
Código de Processo Civil,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO, diante de sua 
manifesta  improcedência,  para  manter  a  r.  sentença  recorrida  pelos  seus 
próprios e jurídicos fundamentos e pelos que ora se acrescentam. 

P.I.

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz 

                  RELATOR
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