
Apelação Cível n. 0014814-22.2011.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Rubens Schulz

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. QUANTO AO PLEITO INICIAL E DE 
PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO 
RECONVENCIONAL. RECURSO DA AUTORA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 
CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, EM RAZÃO DE 
DÍVIDA QUE AFIRMA DESCONHECER. DESCABIMENTO. 
RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. 
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO 
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, A TEOR DO ART. 373, 
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIDA QUE 
SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO DO 
DIREITO DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA 
CONSUMIDORA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DOS 
ARTS. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  E ART. 
14, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA DA 
DÍVIDA. INACOLHIMENTO. ASSINATURA DE 
AUTORIZAÇÃO EM NOTA DE VENDA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDORA 
QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, 
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 
CREDORA/RECONVINTE, CONFORME DISPOSTO NO 
ART. 373, II DO CPC. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA 
MANTIDA 

RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0014814-22.2011.8.24.0023, da comarca da Capital 4ª Vara Cível em que é 
Apelante Regina do Carmo Santos e Apelado Ótica Diniz Ltda..
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A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Newton Trisotto, presidente com voto, o Exmo. Sr. Des. Carlos Roberto da Silva 
e o Exmo. Sr. Des. Rubens Schulz, relator.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Desembargador Rubens Schulz
Relator
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RELATÓRIO

Regina do Carmo Santos ajuizou ação declaratória de inexistência 

de débito e indenização por dano moral contra Ótica Diniz sustentando, em 

síntese, que foi surpreendida por uma inscrição indevida por suposta dívida não 

paga realizada pela ré. Relatou que fez orçamento de lentes e óculos na loja 

requerida, contudo a venda não se perfectibilizou, uma vez que o valor 

ultrapassava suas condições. Desse modo, tendo em vista que não houve 

qualquer contrato entre as partes, a inscrição é ilegítima. Requereu a concessão 

da tutela antecipada para que a ré exclua o seu nome do cadastro de 

inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Requereu, ainda, a procedência do pedido inicial para que seja declarado 

inexistente o débito e condenada a ré ao pagamento de indenização por dano 

moral (fls. 1-18).

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 35-48).

Afirmou que, no dia 2-9-2010, a requerente efetuou compra de 

óculos no estabelecimento da ré,  no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos 

reais), que deveria ser pago em 10 (dez) parcelas de R$ 290,00 (duzentos e 

noventa reais). Todavia, a autora jamais compareceu à loja para retirar os óculos, 

nem mesmo efetuou o pagamento de nenhuma das prestações. Ademais, os 

dados do contrato, assim como a assinatura, comprovam que a requerente 

realizou a compra do produto. Defendeu que agiu no exercício regular de seu 

direito não existindo qualquer culpa da requerida pelos fatos narrados, sendo 

responsabilidade exclusiva da autora, uma vez que foi esta quem deixou de 

cumprir o estabelecido no contrato. No mais, apontou que não foi comprovado 

qualquer dano capaz de ensejar a indenização pretendida. Assim, pleiteou pela 

total improcedência do pedido inicial.

Posteriormente, a ré apresentou reconvenção (fls. 55-60).

Alegou que a reconvinda realizou o contrato de n. 705997/10 e 
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ordem de serviço n. 2046533, solicitando a confecção de óculos, contudo não 

retirou os óculos encomendados, deixando de pagar, injustificadamente, as 

prestações, motivo pelo qual  foi inscrita nos órgãos de restrição ao crédito.  Por 

essa razão, tendo a reconvinda descumprido o acordo realizado entre as partes, 

requereu que a autora seja condenada ao pagamento das prestações em aberto.

Houve réplica (fls. 71-77).

Em contestação à reconvenção (fls. 79-83), a autora impugnou a 

documentação acostada, alegando que os documentos foram alterados 

ardilosamente com o intuído de ludibriar a autora. Sustentou que não houve 

qualquer contrato, não podendo haver restrição creditícia por ausência de 

produto não entregue à autora. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos 

reconvencionais.

Réplica à contestação à reconvenção (fls. 89-94).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela (fls. 96-97).

Dado o feito por saneado (fl. 105), sendo interposto agravo retido 

da decisão (fls. 113-117).

Com as alegações finais das partes (fls. 143-146, 149-154 e 

155-158), sobreveio sentença (fls. 160-161), que  julgou improcedentes os 

pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao 

pagamento de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), com correção 

monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada uma 

das 10 (dez) prestações. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa 

para os pedidos iniciais e 20% sobre o valor da condenação para o pedido em 

reconvenção, suspensa, todavia, a exigibilidade das verbas em decorrência da 

concessão de justiça gratuita. 

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 166-173).

Defendeu que ao se dirigir ao estabelecimento da ré, sem qualquer 
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compromisso, provou e orçou os óculos, todavia em nenhum momento 

manifestou a vontade de aquisição, nem mesmo teve acesso ao produto. 

Ademais, a nota de venda apresentada não pode ser confundida com a nota 

fiscal. Alegou que não se mostra razoável ter que arcar com o pagamento de 

produto que jamais recebeu, devendo ser reformada a sentença a fim de que 

seja julgado procedente o pedido inicial e improcedente o reconvencional.

Com as contrarrazões (fls. 181-184), os autos ascenderam a este 

Tribunal de Justiça.

Este é o relatório.
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VOTO

Conhece-se do recurso, porquanto presentes os pressupostos de 

admissibilidade. 

Cuida-se de apelação cível interpostas por Regina do Carmo 

Santos contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que 

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e procedente aquele 

formulado na reconvenção.

Pretende a autora a reforma da sentença a fim de que a parte ré 

seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como seja 

afastada a condenação ao pagamento de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos 

reais), referente à cobrança que gerou a inscrição indevida.

A hipótese versa sobre dívida oriunda de contrato de compra e 

venda de óculos na loja apelada, o qual a autora afirma desconhecer, justificando 

que apenas realizou mero orçamento, sem adquirir qualquer produto.

Pois bem.

A legislação consumerista, por sua natureza protetiva, preconiza a 

responsabilidade civil objetiva relativa ao fato do produto ou do serviço, ao passo 

que a demonstração de culpa do fornecedor é prescindível. Assim, a 

responsabilidade do fornecedor é presumida, salvo quando comprovada alguma 

situação prevista no Código de Defesa do Consumidor ou, ainda, a ruptura do 

nexo de causalidade.

No caso em apreço, a ré formalizou a inserção do nome da autora 

no rol dos inadimplentes (fl.23) por suposta dívida não quitada. Por outro lado, a 

autora garantiu nunca ter realizado a compra que deu origem à dívida.

Se verificada a existência de dano ocasionado pela atividade 

desenvolvida pela requerida, qual seja a prova do lançamento ilegal do nome da 

requerente no rol de inadimplentes, tem-se que configurado o dever de 

reparação estabelecido pelo art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
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A propósito, importante citar o disposto no art. 14 do Código 

Consumerista:

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.

§ 1° 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;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas 

técnicas.
§ 3° 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.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa.

  Note-se que o parágrafo terceiro prevê as causas excludentes de 

culpabilidade relacionadas ao prestador de serviço, são elas: a ausência de 

defeito e a culpa exclusiva atribuída ao próprio consumidor ou a um terceiro.

No caso, a realização do contrato de compra de óculos que deram 

origem à divida restou devidamente comprovada, conforme demonstrado no 

documento de fl. 52 que acompanhou a contestação.

Ademais, assinatura do referido documento coincide com aquela da 

carteira de identidade (fl. 21), assim como da declaração de hipossuficiência (fl. 

20) e procuração (fl. 19). Desse modo, não pode a requerente alegar o 

desconhecimento da contratação. Nenhum vício, nenhuma irregularidade foi 

demonstrada, ou ainda a incapacidade da autora para a contratação. Assim, não 

procede o pedido declaratório pois existente o débito, vez que contratado pela 

autora de forma legítima. Deste modo, não há que se falar em indenização por 

dano moral, pois ausente qualquer ilícito por parte da ré, visto que a inscrição se 

deu em exercício regular de direito.
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Nesse sentido, perscrutando os elementos probatórios coligidos ao 

caderno processual, em concordância com o douto sentenciante, conclui-se que 

a requerida logrou êxito em demonstrar a inocorrência de defeito na prestação do 

serviço.

A consumidora/apelante, por outro lado, não apresentou 

comprovante de quitação da fatura do produto adquirido que a levou a ser 

inscrita nos cadastros de restrição ao crédito. Sendo assim, não se desincumbiu 

do dever mínimo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se, então, de causa de culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, competia à apelante/reconvinda demonstrar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reconvinte, conforme 

dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, embora a reconvinda tenha alegado que desconhece 

o débito que originou a cobrança em questão, com todo respeito, o documento 

de fl. 52, assinado pela própria autora é suficiente para comprovar sua 

legitimidade. Ademais, não foram produzidas provas suficientes capazes de 

comprovar a inexigibilidade do crédito bem como o adimplemento da dívida.

Acerca da mora do devedor, Maria Helena Diniz, em sua obra, 

"Código Civil Anotado", esclarece:

"Mora solvendi". Configurar-se-á a mora do devedor (mora debendi ou 
solvendi) quando este não cumprir, por culpa sua, a prestação devida na forma, 
tempo e lugar estipulados (RT, 478:149, 597:114; AASP, 1955:46) em 
disposição legal ou contratual (12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 379).

Em vista disso, não cabia à empresa credora comprovar a falta do 

pagamento do débito, mesmo porque não se exige que a parte faça prova 

negativa de seu direito, mas sim, cabia exclusivamente à devedora comprovar a 

quitação dos valores, de forma documental.

Em suma, não havendo elemento seguro nos autos para contrapor 

a compra e os documentos apresentados pela apelada, nem que a dívida tenha 
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sido efetivamente quitada, deve ser mantida a sentença. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.

Por fim, deixa-se de fixar honorários recursais em favor do patrono 

da apelada, pois a verba já foi arbitrada no máximo legal pelo sentenciante.

Este é o voto.
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