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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  DÉBITO  ALEGADO.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE
E APÓCRIFOS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DO  SEU  ÔNUS  PROBATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

 A distribuição do ônus da prova é de relevância na
busca da verdade real cumprindo ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito e ao réu, a seu tempo, a prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

 Documentos de produção unilateral e apócrifos não
se prestam a demonstrar a existência de dívida. 
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V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de
julgamento, por votação unânime, em  DESPROVER O APELO.

R E L A T Ó R I O

                                               
Trata-se de  Apelação Cível  combatendo a sentença de

fls.44/45 que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido
inicial.

Nas razões recursais, o apelante aduz que há nos autos
prova de que foi concedido um limite de crédito no valor de R$66.578,53
(sessenta  e  seis  mil,  quinhentos  e  setenta  e  oito  reais,  e  cinquenta e  três
centavos), livre e integralmente utilizado através de lançamentos contábeis
em conta-corrente da ré,  e à taxa mensal de juros capitalizados em igual
periodicidade de 2,00%, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 22/07/2011 e a última em
22/06/2015, crédito este identificado como Girocomp Mesa Reneg. Gar./Aval,
e características registradas pela Ficha de Atraso e extrato da conta-corrente
09327-4, sob operação/contrato 30911/48349019-9.

Alega que a partir da data do vencimento (22/07/2011),a
ré não só ultrapassou o limite de crédito concedido, bem como deixou de
efetuar  as  coberturas  dos  constantes  saldos  devedores  excedentes,
alcançando o quantum debeatur, em 18/09/2014, o montante de R$111.099,04
(cento e onze mil, noventa e nove reais e quatro centavos). 

Argumenta sobre a legalidade da taxa de juros aplicada,
da capitalização de juros e dos encargos pactuados.
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Não houve contrarrazões, fls. 94.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
100/102).

É o  Relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

O  Banco  Itaú  S/A  ingressou  com  a  presente  ação,
alegando que foi concedido crédito à demandada, cuja quantia alcança R$
R$111.099,04 (cento e onze mil, noventa e nove reais e quatro centavos), em
18/09/2014.

A questão é de fácil deslinde, não comportando maiores
digressões, notadamente porque se refere ao ônus da prova.

A distribuição  do  ônus  da  prova  é  de  relevância  na
busca da verdade real cumprindo ao autor provar o fato constitutivo de seu
direito e ao réu, a seu tempo, a prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

A lide é fundada em contrato de concessão de crédito,
no entanto, o banco autor não juntou aos autos o referido pacto.

Na  espécie,  a  ré  diz  que  nunca  manteve  relação
contratual  com  o  banco  autor.  Sendo  assim,  caberia  ao  promovente
demonstrar seus fatos constitutivos.

Os  documentos  de  fls.  17/21  (fichas  de  cobrança  e
demonstrativo de débito), são de produção unilateral, de fácil manuseio, e
apócrifos,  não servindo como prova da pactuação alegada.

Sobre o tema:
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EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÍVIDA  C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  -  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -  ADMINISTRADORA  -
PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -
ÔNUS  DA  FORNECEDORA  DO  SERVIÇO  -AUSÊNCIA  -
APRESENTAÇÃO  DE  DOCUMENTOS  DE  PRODUÇÃO
UNILATERAL E  APÓCRIFOS  -  INSCRIÇÃO  INDEVIDA NOS
CADASTROS DE INADIMPLENTES -  DANO MORAL PURO -
CONFIGURAÇÃO  -  FIXAÇÃO  DO  VALOR -  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  -  Negada  a
relação jurídica pelo autor, compete à administradora ré, o ônus de
demonstrar  a  existência  da  contratação  e  a  regularidade  das
cobranças  realizadas,  nos  termos  do  artigo  333,  inciso  II,  do
Código de Processo Civil. - Documentos de produção unilateral e
apócrifos não se prestam a demonstrar a existência de dívida.  - A
inscrição  indevida  do  nome  da  parte  nos  cadastros  de
inadimplentes e de proteção ao crédito configura dano moral in re
ipsa,  decorrente  do  próprio  fato,  dispensando  a  comprovação
efetiva  do  dano.  -  No  pertinente  ao  quantum  indenizatório,  é
sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e
pedagógica,  devendo  objetivar  a  reparação  do  prejuízo
efetivamente  sofrido  pela  vítima,  bem  como  servir  de  exemplo
para  inibição  de  futuras  condutas  (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0521.15.006789-5/001,  Relator(a):  Des.(a)  Antônio  Sérvulo  ,  17ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  17/11/2016,  publicação  da
súmula em 29/11/2016). 

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Presidente. Presentes ao julgamento o Exmo.
Dr.  João Batista  Barbosa  –  Juiz  Convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.
Saulo  Henrique  de  Sá  e  Benevides,  e  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças
Morais Guedes – Relatora.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
             R  E  L  A  T  O  R  A 
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