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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 
MORAIS.  PRETENSÃO DE EMISSÃO DE RECIBO DE QUITAÇÃO 
DE  VEÍCULO  FINANCIADO.  AUSÊNCIA  DE  COMROVAÇÃO  DE 
ADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBA-
TÓRIO NA FORMA DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. ALEGADO ABALO  EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA 
DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL. MANUTENÇÃO DO  DECISUM SINGULAR.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO. 

- Caberia ao autor, responsável pelo pagamento, comprovar não só o depósito 
realizado em favor do credor, mas também o real desconto do cheque, o que se-
ria suprido facilmente por meio de extrato da conta bancária do emissor da cár-
tula.

- Não se desincumbindo de provar os fatos constitutivos de seu direito, o julga-
mento de improcedência é medida que se impõe.   

V  I  S  T  O  S.  

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Austerliano Rodrigues, em ir-
resignação à sentença (fls. 137/140), que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pe-
dido Liminar e Danos Morais, proposta em face do Banco Santander S/A.

Em suas razões, às fls. 142/145, o apelante aduz, em suma, que pagou a parcela 
em comento, contudo não obteve a carta de quitação – desalienação do veículo, fato que acarretou-
lhe grandes prejuízos.

Finalmente, pugna pela reforma do julgado, com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas às fls. 148/162.



Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça devolveu os autos, sem mani-
festação meritória(fls. 168/170).

É o relatório. DECIDO:

A sentença não merece reparo.

O apelante alega que adquiriu um veículo financiado, tendo honrrado com pon-
tualidade todas as prestações decorrentes da avença contratual, esclarecendo que o primeiro paga-
mento foi feito através de cheque depositado em caixa eletrônico em proveito do apelado.

Segue narrando que após o adimplemento de todas as parcelas, dirigiu-se ao 
promovido no sentido de receber a carta de quitação, momento em que teve ciência de que a primei-
ra parcela estava em aberto, impossibilitando-o de obter o pretendido documento.

Entendendo ter provado o pagamento da 1.ª prestação, requer a reforma do jul-
gado.

Analisando os autos, verifica-se que embora o depósito do cheque da primeira 
parcela tenha sido efetuado (fls. 15), não houve prova da respectiva compensação, conforme bem 
explicou o magistrado de primeiro grau. Vejamos:

“Extrai-se dos autos que o título de crédito que serviu de pagamento da pri-
meira parcela do financiamento foi  extraviado, sem que houvesse a devida  
compensação. Ora, o cheque é ordem de pagamento cuja emissão possui, em  
regra, a natureza pro solvendo e não pro soluto, o que significa dizer que a  
obrigação assumida só se extingue após o efetivo resgate do valor esculpido  
na cártula. É o que dispõe o art. 62 da Lei n.º 7.492/86 (Lei do cheque):
Art. 62. Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não  
exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento.
Ou seja, o valor indicado no cheque somente se considera real e definitiva-
mente pago, hábil a saldar a obrigação subjacente, após a efetiva compensa-
ção. Caso contrário, subsiste a obrigação. Assim, se o título de crédito não foi  
descontado não se pode considerar liquidada a obrigação com o só depósito.
(…)
Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que o cheque em  
alusão foi depositado, mas não há provas quanto a efetiva compensação do tí-
tulo de crédito. Caberia a parte autora, responsável pelo pagamento, compro-
var não só o depósito realizado em favor do credor, mas também o real des-
conto do cheque, o que seria suprido facilmente por meio de extrato da conta  
bancária do emissor da cártula. Entretanto, não o fez.” (fls. 138/139)

Assim, não tendo havido a compensação da citada cártula, não há que se falar 
em quitação, eis que uma parcela ainda se encontra em aberto.

Registre-se que incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo de seu di-
reito, a teor do que dispõe o art. 333,I, do Código de Processo Civil:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
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Não se desincumbindo de provar os fatos constitutivos de seu direito, o julga-
mento de improcedência é medida que se impõe, inclusive quanto aos danos morais, haja vista não 
ter o demando cometido ato ilícito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS.  FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INS-
CRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADO PAGA-
MENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA DE  
PROVA NOS AUTOS DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A AFIRMAÇÃO  
DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. FATURA PAGA AQUÉM DO  
MÍNIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA INSTITUI-
ÇÃO CREDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO !LÍCITO. DANO MORAL NÃO  
CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ARTIGO  
333, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. DESPRO-
VIMENTO DO APELO. Para a caracterização do dano moral, necessário se  
faz, portanto, que haja uma conduta lesiva do agente e a incidência dessa con-
duta na esfera jurídica do lesado. Ou seja, para ficar caracterizado o ato ilíci-
to que justifique a indenização há que se provar a conduta ilícita, o dano e o  
nexo de causalidade entre ambos, como estabelece o artigo 186 do Código Ci-
vil. 0 art. 333 do Código de Processo Civil, por seu turno, determina que o au-
tor da demanda tem o ônus de provar a existência do fato constitutivo do direi-
to que fundamenta a sua pretensão. No caso em análise, o autor alega que  
houve a indevida negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,  
porém, não conseguiu trazer aos autos documentos capazes de demonstrar que  
teria realizado o pagamento capaz de elidir a inscrição da dívida no referido  
órgão. Ausentes quaisquer dos elementos essenciais para caracterizar a res-
ponsabilidade civil e o dever de indenizar, quais sejam a conduta ilícita da ré,  
o dano efetivamente sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre um e ou-
tro, não há que se falar em indenização. (AC n.º 20020090049830001, Rel.:  
Des. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti,  1.ª  Câmara Cível, D.J.:  
26/11/2012)

Na hipótese, o autor não conseguiu comprovar que o cheque foi compensado, 
fato que poderia ser demonstrado mediante apresentação de um extrato bancário, por exemplo, ou 
seja, não provou os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que preceitua o art. 333, I, do Código 
de Processo Civil.

Ante o exposto, nos termos do art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, 
nego seguimento ao apelo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

P.I.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto 
                 Relator
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