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DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
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 O mero enquadramento das partes no conceito de fornecedor e consumidor não gera a automática1.
inversão do ônus da prova, sendo necessária a presença dos requisitos da verossimilhança e da
hipossuficiência, nos termos do Art. 6º, VIII do CDC.

 A verossimilhança das alegações do consumidor fica afastada quando o fornecedor colaciona aos2.
autos provas da existência da relação jurídica e do débito, cumprindo de forma satisfatória seu ônus
probatório.

 A hipossuficiência técnica também não se verifica em hipóteses cujas consequências não exigem3.
maiores explanações, sendo alcançável a compreensão mesmo por consumidores que tenham baixo
nível de instrução, como ocorre no caso em que, contratado um cartão de crédito e não quitadas as
faturas, os dados do devedor podem sofrer negativação.

 A mora do devedor dá ensejo à inserção de seu nome nos serviços de proteção ao crédito, não4.
cabendo falar em ato ilícito por parte do fornecedor, tampouco em indenização por danos morais.

 Apelo desprovido. 5.

 Majoração dos honorários recursais em 12% sobre o valor da condenação pretendida, consoante6.
dicção do Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ROBERTO FREITAS - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1º Vogal e
SIMONE LUCINDO - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadora SIMONE LUCINDO,a
em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 14 de Março de 2018

Desembargador ROBERTO FREITAS
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais ajuizada por
ADRIANO QUADRO OLIVEIRA em face de BANCO ITAUCARD S/A, objetivando a declaração de
inexistência de débito, o cancelamento de negativação junto aos órgãos de proteção de crédito e
condenação do Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De acordo com a inicial, o Autor tentou realizar um contrato de empréstimo com empresa estranha à
presente lide, sendo informado da impossibilidade em razão de seu nome ter sido inscrito no SPC e
SERASA pelo Réu. Alegou que entrou em contato com o Réu, momento em que foi informado de uma
dívida no valor de R$ 220,27 (duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos) decorrente de um contrato
de nº. 005022036650000. Sustentou que não tem nenhuma relação comercial com o Réu que motivasse
a negativação de seu nome.

No mérito, alegou que estão presentes todos os requisitos para a reparação do dano extrapatrimonial,
quais sejam: ato ilícito por negativar o nome do Autor por dívida inexistente, o dano  e o nexoin re ipsa
causal. Colacionou julgados deste Tribunal a respeito do assunto.

Pugnou pela:  condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$i)
50.000,00 (cinquenta mil reais);  declaração de inexistência de qualquer débito do Autor com o Réu; ii)

 cancelamento da inscrição do nome do Autor nos serviços de proteção ao crédito; e  concessãoiii) iv)
dos benefícios da gratuidade da justiça.

Juntou à petição inicial documento que comprova a inscrição de seu nome no SPC (ID N. 2984350).

No ID N. 2984364, o Autor informou o ajuizamento de ação n. 0709728-59.2017.8.07.0001, que
também visa a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais em face
de Lojas Otch e outros, a qual encontra-se conclusa para decisão.

Por meio da Decisão Interlocutória ID N. 2984365, o Juízo da 3ª Vara Cível de Brasília/DF deferiu a
gratuidade da justiça.

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID N. 2984378).

Em contestação (ID N. 2984382), o Réu asseverou que o contrato que gerou a negativação trata-se de
cartão de crédito oriundo das Lojas Marisa, contratado em 25/08/2012 e que migrou para a base de
clientes do Réu em 08/01/2016, sendo legítima a cobrança do débito. Alegou que contatou o Autor, por
meio da central de atendimento, e esclareceu o envio do cartão de crédito Marisa Itaucard 2.0 em
substituição ao cartão Marisa Private Label, ocorrendo a transferência do saldo devedor e das compras
parceladas para o novo cartão.

Informou que o Autor aceitou o novo cartão, confirmando dados pessoais para a atendente do Réu.



Informou, ainda, que o Autor já entrou em contato com o Réu solicitando renegociação de débito do
cartão, sendo evidente que o Autor conhece o contrato. Alegou que o Autor realizou pagamentos ao
Réu ao longo de dois meses, deixando de quitar sua fatura a partir de 20/09/2016. Diante disso,
sustentou que não há verossimilhança na alegação do Autor de que nunca contratou o cartão de crédito
que gerou o débito com o Réu.

Pontuou que o Autor realizou o desbloqueio do cartão em 18/03/2016 e realizou a primeira compra em
26/03/2016, mediante uso de senha pessoal. Alegou que não procede o pedido de indenização por
danos morais, já que não houve ato ilícito do Réu, e sim exercício regular de direito. Frisou que, em
razão da realização do pagamento, já deu baixa na restrição junto aos serviços de proteção ao crédito,
nada constando atualmente, bem como juntou comprovante da referida baixa no bojo da contestação
(ID N. 2984382, pg. 5). Alegou que o Autor está litigando de má-fé ao tentar induzir o Juízo ao erro.
Por fim, sustentou que não cabe inversão do ônus da prova, pois não se vislumbra verossimilhança nas
alegações do Autor.

Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos da petição inicial e a condenação do Autor às
penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

Juntou à contestação áudios de contatos telefônicos do Autor, tratando sobre pagamentos do cartão de
crédito Marisa (ID’s Ns. 2984383, 2984384 e 2984385). O contrato referente ao cartão de crédito
encontra-se no ID N. 2984386. Juntou, ainda, demonstrativo de débito com a Loja Marisa (ID N.
2984388), extratos de fatura (ID N. 2984389). Juntou nova gravação telefônica em que o Réu informa
ao Autor sobre a substituição do cartão Marisa com a transferência dos débitos do antigo cartão para o
novo, havendo o Autor consentido com o recebimento do novo cartão (ID N. 2984390). Acostou
extratos atualizados do SPC e SERASA com a baixa da negativação (ID’s Ns. 2984396 e 2984399).

Foi apresentada Réplica (ID N. 2984404), em que o Autor refuta a alegação de que está litigando de
má-fé, bem como reitera os pedidos deduzidos na petição inicial.

Foi designada audiência de saneamento (ID N. 2984405 e ID N. 2984418).

Sobreveio sentença (ID N. 2984419), na qual o magistrado  considerou que a cobrança da dívidaa quo
foi devida, diante da inadimplência do Autor em relação ao contrato de nº. 005022036650000.
Baseou-se o magistrado na prova consistente na gravação telefônica em que o Autor confirma a
migração do cartão de crédito das Lojas Marisa para a base de clientes Itaú, ratificando todos os seus
dados pessoais. Em razão da prova da inadimplência e de existência de relação contratual, considerou a
negativação do nome do Autor devida, motivo pelo qual rechaçou o pleito de indenização. Indeferiu,
também, o pedido de inversão do ônus da prova, porquanto não entendeu presentes os requisitos do
Art. 6º, VIII do CDC, notadamente a ausência de verossimilhança da alegação do Autor de que não
possui vínculo contratual com o Réu. Considerou ainda que o Autor não se enquadra no conceito de
hipossuficiente, uma vez que possuía conhecimento do custo gerado quando da utilização do cartão de
crédito. No que tange ao pedido do Autor de exclusão de seu nome dos serviços de proteção ao crédito,
consignou que o Réu já o fez, conforme documentos juntados à contestação.

Por fim, julgou improcedentes todos os pedidos do Autor, condenando-o ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação pretendida, cuja
exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.

O Autor apela (ID N. 2984421). Reitera as alegações da peça exordial de que nunca contratou serviços
do Réu nem das Lojas Marisa, sendo indevida a negativação do seu nome. Aduz que a prova é ônus do
Apelado, o qual deveria ter solicitado perícia para verificar quem confirmou os dados pessoais do
Apelante. Assevera que o Apelado falhou no dever de prestar informações claras ao Apelante. Sustenta
que houve dano moral .in re ipsa

Pugna, por fim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da
petição inicial.



Contrarrazões juntadas no ID N. 2984424. O Apelado pugna pelo não provimento da Apelação,
reiterando os argumentos expendidos na contestação.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS - Relator

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em saber: i) se restou comprovada a existência de relação jurídica entre
Apelante e Apelado; ii) se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova
previsto no CDC; e iii) se houve prática de ato ilícito passível de indenização por parte do
Apelado.

PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA

Inicialmente, cabe destacar que incidem no presente caso os preceitos do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que Apelante e Apelado enquadram-se nos conceitos, respectivamente, de
consumidor e fornecedor, conforme Arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990.

Entendo que restou fartamente comprovada nos autos a existência de relação jurídica de natureza
contratual entre Apelante e Apelado, com base nos seguintes documentos juntados: i) áudios de
contatos telefônicos entre Apelante e Apelado, inclusive com ligações iniciadas pelo próprio Apelante
para tratar sobre pagamentos do cartão de crédito Marisa (ID’s Ns. 2984383, 2984384 e 2984385); ii)
demonstrativo de débito do Apelante com a Loja Marisa (ID N. 2984388); iii) extratos de fatura (ID
N. 2984389); e iv) nova gravação telefônica em que o Apelado informa ao Apelante sobre a
substituição do cartão Marisa com a transferência dos débitos do antigo cartão para o novo, havendo o
Apelante expressamente consentido com o recebimento do novo cartão (ID N. 2984390).

O Apelante aduz em seu recurso que o Apelado deveria ter solicitado a prova pericial das gravações
telefônicas, a fim de investigar quem ratificou os dados do Apelante.

Não lhe assiste razão, uma vez que o Apelado, em sede de contestação, cumpriu satisfatoriamente seu
ônus probatório, acostando diversas gravações telefônicas em que o cliente confirmou dados pessoais
coincidentes com os do Apelante/Autor, bem como aceitou o recebimento do novo cartão emitido pelo
Apelado. Não bastasse isso, foram juntados extratos de faturas em nome do Apelante, havendo este
realizado alguns pagamentos, o que comprova de modo inequívoco a ciência de dívidas decorrentes de
compra em cartão de crédito (ID N. 2984392, fl. 05). Assim, não se pode impor ao Apelado o ônus de
requerer prova pericial, porquanto juntou provas idôneas para embasar os fatos expostos na
contestação.

Ademais, os documentos probatórios apresentados pelo Apelado tiveram o condão de afastar a
verossimilhança do alegado em petição inicial pelo Apelante, bem como a hipossuficiência técnica
deste, uma vez que não é crível que alguém não entenda que, ao desbloquear e efetuar compras com
cartão de crédito, surgem dívidas, as quais, se não adimplidas, podem ocasionar o registro dos dados
do inadimplente em serviço de proteção ao crédito. São desnecessárias maiores explanações ou alto
nível de instrução para que um consumidor alcance esse entendimento.



Uma vez não vislumbradas a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não
cabe falar em inversão do ônus da prova, prevista no Art. 6º, VIII do Código de Defesa do
Consumidor. Nesse sentido, já se manifestou esta Turma:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA DE DÉBITOS NÃO
RECONHECIDOS. CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO
ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II).ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO
MORAL NÃO COMPROVADO.ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE AQUELE QUE ALEGA
FATO POSITIVO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR.
DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL
CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2º E 11). IMPUTAÇÃO. CONTRARRAZÕES. OMISSÃO DA PARTE
APELADA. ELISÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PONDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DO ACESSÓRIO.
1. Conquanto a prestação de serviços de plano de saúde se enquadre como relação de consumo por
encartar em seus vértices fornecedor de serviços e o destinatário final da prestação, a natureza que
ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da
verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor
lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade

 (CDC, art. 6º, VIII).de se cogitar da subversão do ônus probatório

2. Sobejando elementos materiais que induzem à subsistência da relação obrigacional entre as partes
traduzida na existência de contrato de prestação de serviços de plano de saúde e, ainda, a
inadimplência em que incidira no curso da relação negocial, aviando a consumidora pretensão
indenizatória lastreada no fundamento de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastro de
inadimplentes, ressoando controversa e desguarnecida de verossimilhança a alegação, torna-se
inviável a inversão do encargo probatório, pois tem como premissa, além da hipossuficiência do
consumidor, a apreensão de que a argumentação que desenvolvera se afigura densa, revestindo-se

 (CDC, art. 6º, VIII).de plausibilidade

3. Abstraída a natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto
dispensável para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de
forma genérica, formulando a consumidora pretensão indenizatória destinada à compensação do
dano moral que experimentara com lastro na alegação de inclusão indevida do seu nome em cadastro
de inadimplentes, ressoando inexorável a facilidade de produção da prova destinada a lastrear a
subsistência da anotação restritiva, juridicamente inviável se cogitar da inversão do ônus probatório
e a imputação à fornecedora do ônus de produzir prova negativa dos fatos invocados como substrato
do direito invocado.
(...)

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.
( , 20160710119952APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1ª TURMA CÍVEL, DataAcórdão n.1038570
de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017. Pág.: 178-204).

(Grifo nosso).

Destaque-se que a hipossuficiência constante do Art. 6º, VIII do CDC não é só a econômica, mas a
técnica, que, se não verificada no caso concreto, afasta a possibilidade de inversão do ônus probatório,
conforme precedente deste Tribunal:



APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICAÇÃO INVERSÃO DO

. OFENSA AO LIVRE ACESSO AO PODERÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
1. Impossibilita-se a inversão do ônus da prova se não se vislumbra a hipossuficiência do
consumidor, tampouco a verossimilhança das alegações.
2. É descabida a alegação de ofensa ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, uma vez que
não houve qualquer óbice ao processamento da demanda.
3. Ausente o nexo de causalidade entre o dano descrito e a prestação do serviço, não se pode
responsabilizar a apelada pelos danos materiais.
4. Apelo não provido. Sentença mantida.
( , 20150110493499APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA CÍVEL, DataAcórdão n.999450
de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 283/300).

(Grifo nosso).

Cabia ao Apelante/Autor, se realmente desejasse elidir as provas colacionadas pelo Réu/Apelado,
pleitear a prova pericial em fase de instrução na primeira instância. No entanto, conforme Ata de
Audiência de Saneamento e Organização do Processo (ID N. 2984418), a qual ocorreu após a juntada
da contestação, o Apelante quedou-se inerte.

Dessa forma, diante da comprovação da existência de relação jurídica e de débitos contraídos e não
adimplidos pelo Apelante, incabível o pleito de inversão do ônus da prova, porquanto inexistentes os
requisitos autorizadores.

DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELO APELADO

Cabe agora analisar a licitude da conduta do Apelado em inserir os dados do Apelante nos serviços de
proteção ao crédito.

Ao contrário do alegado pelo Apelante, o débito contraído com o Apelado foi comprovado nos autos,
razão pela qual se refuta a alegação de que a inserção de dados no SPC e no SERASA se deu com
base em dívida inexistente. O Apelante aventura-se ao aduzir que jamais contratou cartão junto à Loja
Marisa ou com o Apelado. Ora, as gravações telefônicas juntadas aos autos militam contundentemente
em seu desfavor, mormente diante do registro telefônico no qual o Apelante tenta negociar dívida
decorrente do uso do cartão de crédito.

A incontestável mora do Apelante em quitar seus débitos dá azo à conduta do credor de negativar o
nome do devedor contumaz, conforme elucidativo precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSiGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 29). ASSINATURA DE
DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, iII). DESNECESSIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES. MORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação especial (Lei 10.931/2004) e possuem
eficácia de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
conforme dispõe o caput do artigo 28 da Lei 10.931/2004.
2. Dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, previstos no artigo 29 da Lei
10.931/2004, não consta a obrigatoriedade de assinatura de duas testemunhas, razão pela qual a sua



ausência não enseja nulidade do título.
3. Caracterizada a mora, a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito
configura legítimo exercício regular do direito do credor, não havendo que se falar em

.compensação por danos morais

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
( , 20160910070423APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, DataAcórdão n.1054286
de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: 138-157)

(Grifo nosso).

Considero inexistente, portanto, qualquer ilicitude na conduta do Apelado. Como corolário disso,
exsurge a conclusão de que o Apelante também não faz jus à reparação por danos extrapatrimoniais,
uma vez que seu nome foi negativado em razão de inadimplência devidamente comprovada.

Assim, se o Apelante sofreu constrangimentos decorrentes de restrição em seu nome, tal fato não
ocorrera injustificadamente, mas sim em razão de mora que somente pode lhe ser imputada.

Outrossim, consoante documentos juntados pelo Apelado (ID N. 2984396 e 2984399), este já
procedeu à baixa das negativações.

Pelo exposto,  ao recurso, mantendo íntegra a sentença.CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação pretendida, nos termos do Art.
85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao
Apelante em primeira instância.

É como voto.

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


