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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS
MORAIS.  CONTRATO  TELEFÔNICO.  FRAUDE.
DÍVIDA INEXISTENTE. RESTRIÇÃO FINANCEIRA.
EXCLUSÃO.  DANO  MORAL.  INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR A
REPARAÇÃO.  SÚMULA Nº  385 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Cabia ao Demandado comprovar  a  veracidade e
origem do débito que imputa ao Demandante, a teor
do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil,
e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.  Todavia,  o  Promovido  não  se
desincumbiu deste ônus.

-  “É  assente  o  entendimento  no  STJ,  refletido  na
Súmula  385  desta  Corte,  de  que  a  ocorrência  de
inscrições  pretéritas  legítimas  em  cadastro  de
inadimplentes obsta a concessão de indenização por
dano moral em virtude de inscrição posterior, ainda
que esta seja irregular.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Apelo, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 116.

 RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0000150-40.2016.815.1161

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Antônio de Oliveira

contra a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana

dos  Garrotes,  que  julgou  parcialmente  procedente  a  Ação  Declaratória  de

Inexistência  de  Débito  por  Negativação  Indevida  cumulada  com pedido  de

Danos Morais, afastando a reparação por danos extrapatrimonial e declarando

a inexistência do débito discutido nestes autos.

Nas razões de fls. 66/70, o Apelante sustenta, em resumo, a

necessidade de reparação dos danos morais. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 73/91.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 111/112, não opinou sobre o

mérito.

É o relatório.

VOTO

É cediço que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita

ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as

figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º

e 3º da Lei Protetiva.

Ainda incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor

do  art.  6º,  inciso  VIII,  do  mesmo  diploma,  na  medida  em  que,  alegada  a

inexistência de relação jurídica, incumbe à ré comprovar a efetiva contratação

entre as partes.

Nessa medida, cabia a Demandada comprovar a veracidade e

origem do débito que imputa ao Demandante, a teor do artigo 333, inciso II, do

Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do

Consumidor. Todavia, a Promovida não se desincumbiu deste ônus.

Dessa forma, emerge a conclusão de que o contrato telefônico

em nome do Autor decorre de fraude, presumindo-se, daí, que a Empresa Ré
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tenha  agido  com  negligência  ao  não  adotar  as  cautelas  necessárias

previamente à celebração da avença irregular.

Assim, restando caracterizado o ato ilícito, consubstanciado no

ato  praticado  pela  Apelada  em permitir  a  pactuação  de  contrato  telefônico

fraudulento, deve ser mantida a Sentença no capítulo que declarou inexistente

o débito.

Por outro lado, quanto a reparação por danos morais,  tenho

que a Sentença, também, não merece reparo. É que, analisando o caderno

processual,  especialmente às fls.  46/47, é possível verificar que o nome do

Autor fora inscrito em virtude não só do cadastro realizado pela Promovida,

mas também em razão de lançamento efetuado por outras Empresas.

Tal circunstância, vale dizer, atrai a incidência da Súmula nº

385 do STJ, segundo a qual se revela inviável fixar indenização por dano moral

quando preexistente legítima inscrição.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA   EM   CADASTRO   DE  INADIMPLENTES.  1.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  ART.  543-C  DO  CPC.
DESNECESSIDADE.  2.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS
DÉBITOS   VENCIDOS   E   NÃO   PAGOS.   SÚMULA
385/STJ.  3.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.
REVISÃO.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  4.  AGRAVO
REGIMENTAL  IMPROVIDO.  1.   Ao  que  se  refere  a
submissão da matéria ao rito do art. 543-C do CPC,  é  certo
que  a  suspensão  do  feito  só  alcança  os  processos  que
ainda  não  ascenderam  aos  tribunais  superiores.  2.   É
assente   o  entendimento no STJ,  refletido  na Súmula
385 desta Corte,  de  que  a  ocorrência de inscrições
pretéritas legítimas em cadastro  de inadimplentes obsta
a concessão de indenização por dano moral  em  virtude
de  inscrição  posterior,  ainda  que  esta seja irregular.
3.  A alteração do julgado com relação a existência, ou não,
do nome do  recorrente  em  cadastro  de  inadimplentes
em  razão de outros débitos,  ocasionaria  o revolvimento de
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos  do  enunciado  n.  7/STJ.  4.  Agravo  regimental
improvido.  (AgRg  no  REsp  1502587/MG,  Rel.  Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)

3



Apelação Cível nº 0000150-40.2016.815.1161

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
INSCRIÇÃO  EM  ÓRGÃO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.
RESTRIÇÃO  MANTIDA  INDEVIDAMENTE  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  PRESENÇA  DE  OUTRAS
RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385
DO  STJ.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
DESCABIMENTO.  1.  Ao  consumidor  que  detém  outros
registros  desabonadores  em  cadastro  de  inadimplentes,
uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral
indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu
o  ato  ilícito  de  suprimir  aquela  inscrição  indevida.  2.  O
agravante  não  apresentou  argumento  novo  capaz  de
modificar  a  conclusão  alvitrada,  que  se  apoiou  em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Incidência  da  Súmula  n.º  385  do  STJ.  3.  Inexistindo
impugnação  específica,  como  seria  de  rigor,  aos
fundamentos  da  decisão  objeto  do  presente  agravo
regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal,  pois,  à  falta  de  contrariedade,  permanecem
incólumes  os  motivos  expendidos  pela  decisão  recorrida.
Incide, na espécie, a Súmula 182/STJ. 4. Agravo regimental
não  provido,  com  aplicação  de  multa.  (AgRg  no  REsp
1518352/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

Logo, não há que  falar em condenação da Promovida  a

pagamento de danos morais, devendo ser mantida a Sentença de primeiro

grau.

Por  tais  razões,  DESPROVEJO o  Recurso  Apelatório,

mantendo a Sentença em todos seus fundamentos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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