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APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ERRO  NA  EMISSÃO  DE  MENSAGEM  AO  SERASA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ABALO PSÍQUICO CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Em conta da insuficiência probatória da promovido, que deixara de
trazer aos autos indícios mínimos aptos a afastar  a  tese autoral,
tem-se que a casuística deve ser resolvida à luz da regra do artigo
373, II, do CPC, o qual prescreve competir ao réu o ônus da prova
dos  fatos  extintivos,  modificativos  e  impeditivos  do  direito  do
autor.  “A anotação  indevida  em  cadastros  de  maus  pagadores  é
suficiente  para  configurar  dano  moral,  sendo  desnecessária  a
demonstração  das  conseqüências  do  ato.  Presentes  os  requisitos
legais,  é  possível  a  inversão  do  ônus  da  prova”.  (TJMG  -  AC
10084120007061001 MG – Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte –
14ª C. Cível – j. 13/02/2014 – DJE 21/02/2014)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator,
integrando a decisão a súmula de julgamento de fls. 244.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
procedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  declaratória  de  inexistência  de  debito



cumulada com indenização por danos morais proposta por Maria do Socorro Silva Lima
em desfavor de Hipercard – Banco Múltiplo S. A..

Na sentença, o magistrado registrou que a instituição financeira não
logrou demonstrar a origem de dívida imputada a autora, no valor de R$ 139.420,23 (cento
e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), daí porque
seria ilegal a cobrança e a negativação efetuada em nome da promovente. Reconheceu a
inexistência da dívida e condenou a promovida a pagar indenização por danos morais
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a levantar o registro correspondente à dívida
desconstituída.

Inconformado, recorre o Banco Múltiplo S.A. aduzindo que ocorreu
um erro quanto ao valor expresso no comunicado ao Serasa, equívoco este que teria sido
corrigido antes da propositura da demanda. 

Defende que não se pode confundir a dívida efetiva da recorrida com
aquela  que foi  apontada  erroneamente  no comunicado do Serasa,  bem assim que não
haveria interesse de agir na declaração de inexistência do débito, eis que o problema já
havia sido corrigido antes do ajuizamento da ação.

Acrescenta  não  restarem caracterizados os  danos  morais,  já  que a
carta  encaminhada  decorreu  de  ato  legítimo,  em  razão  da  inadimplência  da  autora,
havendo erro apenas quanto ao valor nela grafado. Afirma que a mera cobrança não enseja
o pagamento de indenização por danos morais, além de defender que não houve inscrição
indevida, mas mera emissão do comunicado prévio ao consumidor.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia  devolvida  à  Corte  reside  em  definir  se  a  conduta
perpetrada  pelo  réu/recorrente,  que  teria  cobrado  dívida  inexistente  e,  supostamente,
inscrito o nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, tem potencial para causar os
danos morais reclamados e provocar o cancelamento do débito.

O compulsar dos autos revela que a autora mantinha uma relação
com a instituição demandada, inclusive com parcelamento de débito anterior. Ocorre que
fora expedido comunicado prévio de inscrição no Serasa (fl. 15), ocasião em que a credora
apontou um débito de R$ 139.420,23 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e nove



reais e vinte e três centavos). 

Segundo admite a própria administradora de cartões de crédito, tudo
decorreu de  um erro  na  informação  do  valor  do débito,  erro  este  que,  assegura,  fora
extirpado antes do ajuizamento da lide e que não foi objeto de inscrição em cadastro de
restrição ao crédito.

Em que pese tais alegações, a recorrente descuidou de demonstrar
que efetivamente não inscreveu a parte autora no Serasa (fato impeditivo do direito do
autor), o que aponta a inobservância do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse diapasão, em conta da insuficiência probatória do promovido,
que deixara de trazer aos autos indícios mínimos aptos a afastar a tese autoral, tem-se que
a casuística deve ser resolvida à luz da regra do artigo 373, II, do CPC, o qual prescreve
competir  ao  réu o ônus da prova dos  fatos  extintivos,  modificativos e  impeditivos do
direito do autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior1: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dis-
positivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da
parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da
prova”. 

Esse ônus, pois, consiste na conduta processual exigida da parte para
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar,  nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.

No preciso dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma
imposição e uma sanção de ordem processual”.2 

No cenário dos autos, portanto, percebe-se claramente que a parte ré
não trouxe aos autos prova indispensável a conferir respaldo a suas alegações, a fim de
desconstituir  as  alegações  do  autor,  circunstância  que  inviabiliza  totalmente  a  sua
pretensão de reformar a sentença.

No mais,  ressalte-se  que,  nos  termos  do art.  14,  §  3º,  do  CDC,  o
fornecedor  de  serviços  responde  pela  reparação  dos  danos  independentemente  da
existência de culpa e só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito no
serviço  prestado ou a  configuração  da culpa  exclusiva do  consumidor  ou de  terceiro.

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.
2 apud, Kisch, p. 421.



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. (...)

§ 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.

No caso, reitere-se, o próprio recorrente confirma que houve erro de
sua parte ao enviar ao Serasa a comunicação incorreta do débito, o que afasta qualquer
alegação de ilicitude da conduta. Para além disso, não demonstrou, em contrapartida ao
indício de prova produzido pelo consumidor, que a inscrição negativa não se consolidou.

No que se refere à responsabilidade civil, tratando-se de dano moral
puro,  que  ofende  os  chamados  direitos  da  personalidade,  os  quais  se  traduzem  em
sentimentos de impotência e decepção, elementos internos que ferem a honra subjetiva da
vítima, desnecessária a sua comprovação, por estar in re ipsa.

Sobre o tema, não é demais transcrever os julgados:

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NEGATIVA -
RESPONSABILIDADE A anotação indevida em cadastros de maus
pagadores  é  suficiente  para  configurar  dano  moral,  sendo
desnecessária a demonstração das conseqüências do ato. Presentes
os requisitos legais, é possível a inversão do ônus da prova (TJMG
-  AC  10084120007061001  MG  –  Rel.  Des.  Evangelina  Castilho
Duarte – 14ª C. Cível – j. 13/02/2014 – DJE 21/02/2014)

“A inscrição do nome do consumidor em serviço de proteção ao
crédito  de  dívida  inexistente  ou previamente  quitada  constituiu
prática abusiva pela instituição financeira, notadamente por aquele
não ter dado causa, de modo que é devido o arbitramento do dano
como meio de reparar o abalo moral sofrido.  A indenização por
dano moral deve ser fixada com prudência, segundo o princípio da
razoabilidade e de acordo com os critérios apontados pela doutrina
e  jurisprudência,  a  fim  de  que  não  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento. Considerando que ao quantificá-lo, o magistrado
fixou-o de forma equânime, desnecessária é a intervenção da Corte
revisora no sentido de reduzi-lo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do



Processo Nº 00205427120148152001, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DESA.  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 27-03-2018)

Postas estas considerações,  nego provimento ao recurso, mantendo
integralmente a sentença atacada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira .

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


