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Parada Simão – OAB/PB nº 221.386-A e outros

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PARTE  AUTORA.  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  I,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
DESFAVORÁVEL  À  PRETENSÃO  RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese  não  retira  da  parte  tida  como
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hipossuficiente  a  necessidade  de  comprovar,
minimamente, a verossimilhança de suas alegações.

-  O  demandante  precisa  demonstrar  em  juízo  a
existência do ato ou fato por ela descrito na inicial
como ensejador de seu direito,  consoante exigência
do art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil.

- Diante da ausência de prova de que a parte autora
teve, indevidamente, o nome negativado no órgão de
proteção  ao  crédito,  imperioso  se  torna  manter  a
decisão que julgou improcedente o pedido de dano
moral.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls.  97/102,  interposta por
Maria José Ferreira de Almeida, no intuito de ver reformada a sentença de fls. 88/92,
proferida  pela  Juíza  de  Direito  da  1ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  que  julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial da Ação de Indenização por
Danos Morais c/c Antecipação e Tutela de que cuidam os presentes autos, intentada
em face do  Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil  consoante se verifica
do respectivo excerto dispositivo:

Pelo  exposto,  diante  das  provas  colhidas,  dessas
considerações e de tudo o que foi apurado, JULGO
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,  com  resolução  de
mérito,  nos  termos  do  art.  487,  I,  do  Código  de
Processo Civil.
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Em suas razões,  a recorrente postula a reforma da
sentença, expondo, em resumo, que houve inegável ofensa a sua honra, por ter tido a
imagem publicamente achincalhada por falsa afirmação. Alega, outrossim, que resta
devidamente comprovada a cobrança indevida, presumindo-se a ocorrência de dano
moral. Prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para
que seja reconhecida a ofensa extrapatrimonial.

Contrarrazões ofertadas, pela  instituição financeira,
fls. 105/114, rebatendo as alegações recursais, requerendo, por fim, o desprovimento
do apelo.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da contenda reside em saber se a Juíza  a
quo agiu  com  acerto  quando  julgou  improcedente  o  pedido  de  indenização
formulado  na  inicial,  ao  fundamento  de  que  inexiste  comprovação  de  ato  ilícito
ensejador de reparação por danos morais.

Inicialmente, cumpre evidenciar que o caso discutido
nos autos é regido pelas normas pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor,
porquanto  a  instituição  financeira  caracteriza-se  como  fornecedora  de  serviços,
razão pela qual,  sua responsabilidade é objetiva,  nos termos dos arts.  3º  e 14,  da
supracitada legislação, senão vejamos:
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Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

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.
§1º.  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§2º. Omissis;
§3º.  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.

Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras. 
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De  uma  análise  processual,  percebe-se  que  Maria
José Ferreira de Almeida ajuizou a presente demanda objetivando ser indenizada
pelos supostos danos morais suportados, por afirmar que ajuizou Ação Revisional de
Contrato, processo nº 200.2010.009.379-4,  tendo sido deferida em seu favor,  tutela
antecipada para que depositasse o valor das parcelas do financiamento que achava
correto. Alegou, para tanto, que apesar de se encontrar em dia com as prestações do
acordo  firmado  entre  as  partes,  vem  sendo  ameaçada  pela  ré  em  ter  seu  nome
inserido no rol dos maus pagadores.

Adentrando no caso em exame,  vislumbro que  agiu
de forma acertada a Magistrada singular ao decidir pela improcedência da pretensão
autoral.

Explico.

Muito embora a hipótese, em apreço, envolva relação
de  consumo,  sendo  possível,  portanto,  conforme  enunciado  no  art.  6º,  VIII,  do
Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em favor da parte
hipossuficiente,  não se pode desmerecer a regra disposta no art.  373,  I,  do Novo
Código  de  Processo  Civil,  devendo  a  promovente/consumidora  demonstrar,  ao
menos de maneira razoável, prova capaz de dar sustentação ao direito invocado. 

Registre-se que,  inobstante tenha a apelante a todo
momento atestado que existe tutela antecipada deferida em seu favor, no processo
que  tramita  na  1ª  Vara  de  Mangabeira,  de  nº  200.2010.009.379-4,  tendo  sido
determinado  na  oportunidade,  que  efetuasse  os  depósitos  das  parcelas  do
financiamento no valor que entende correto, sequer junta comprovação da decisão
proferida no aludido processo.

Pronunciando-se  sobre  assunto,  de  forma
elucidativa, consignou a Magistrada sentenciante, fl. 89, senão vejamos:
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A  autora  afirma  que  ingressou  com  uma  ação
revisional de seu contrato de financiamento e sequer
junta a decisão exarada no bojo do aludido processo
que deferiu a tutela antecipada.
Assim, pois, não restou comprovado nos autos que a
autora,  vem  efetuando  os  depósitos  judiciais
referente às parcelas de seu financiamento. 

Sobre  o  assunto,  julgado  recente  desta  Corte  de
Justiça:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  SERVIÇO  DE  TELEFONIA.
COBRANÇA  DE  DÉBITO  POSTERIOR  AO
CANCELAMENTO  DO  PLANO.  NEGATIVAÇÃO
DO  NOME  DA  AUTORA  ANTE  O
INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
QUALQUER PROVA DE QUE A CONSUMIDORA
TERIA  SOLICITADO  O  CANCELAMENTO  DA
LINHA TELEFÔNICA. CONTEÚDO PROBATÓRIO
QUE  DEMONSTRA  A  NO  USO  DA  LINHA.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE  NÃO
EXIME  A AUTORA DE  DEMONSTRAR  O  FATO
CONSTITUTIVO  DE  SEU  DIREITO.  IMPUTAÇÃO
DE  DÉBITOS  LEGÍTIMOS.  INSCRIÇÃO  DA
AUTORA  NOS  ÓRGÃOS  RESTRITIVOS  DE
CRÉDITO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA. DEVER
DE  INDENIZAR  AFASTADO.  DADO
PROVIMENTO  AO  APELO.  SENTENÇA
REFORMADA.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE. 
1. Ainda que se trate de relação de consumo, o autor
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não  está  dispensado  de  apresentar  substrato
probatório  mínimo  dos  fatos  constitutivos  do  seu
direito,  consoante  disposição  do  art.  373,  I,  do
Código de Processo Civil.
2.  Em virtude da  ausência  de  produção  de  prova,
pela parte autora, no que se refere ao cancelamento
de linha telefônica,  torna-se devida a cobrança das
faturas, não havendo que se faltar em ato ilícito por
parte  da  empresa  de  telefonia,  mormente  se
demonstrada  a  efetiva  utilização  dos  serviços
cobrados.
(…)  (TJPB,  AC  0014862-32.2012.815.0011,  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, J. 15/02/2018) –
sublinhei.

Outrossim,  como  se  não  bastasse,  a  autora  não
colacionou prova capaz de demonstar que seu nome foi, de fato, negativado.

Assim,  diante  da  ausência  de  prova  da  falha  na
prestação do serviço, não vislumbro razões para modificar o julgado hostilizado, pois
proferido em harmonia com o acervo probatório encartado aos autos.

 Prejudicado o prequestionamento apresentado pela
parte recorrente.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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