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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0003719-17.2010.815.0011. 
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Marcos Antônio Miguel de Morais.
ADVOGADO: Thélio Farias (OAB/PB 9162).
APELADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17314-A).

EMENTA: APELAÇÃO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.  INSCRIÇÃO DO NOME
DO FIADOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO
DE QUE A PARCELA QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO FOI  ADIMPLIDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
AUTORAL.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  OPORTUNIZADA.  INÉRCIA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NÃO
PROVIMENTO. 

1. Não restando comprovado o pagamento da dívida que deu origem à inscrição
negativa,  não  há  que  se  falar  em ilicitude  da  inscrição  do autor  nos  órgãos  de
proteção ao crédito.

2. A inércia da parte em atender a determinação do Juízo para especificar as provas
que  deseja  produzir  autoriza  o  julgamento  do  processo  no  estado  em  que  se
encontra.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0003719-17.2010.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  Marcos
Antônio Miguel de Morais e como Apelado Banco Bradesco Financiamentos S/A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Marcos Antônio Miguel de Morais  interpôs  Apelação contra a Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alagoa Nova, f. 118/122, nos
autos  da  Ação  Indenizatória  por  ele  ajuizada  em desfavor  do  Banco  Bradesco
Financiamentos  S/A,  que  julgou improcedentes  os  pedidos  de  exclusão  do  seu
nome dos cadastros de restrição ao crédito e de indenização por danos morais, ao
fundamento de que o Autor não comprovou o adimplemento da parcela do contrato
de financiamento de veículo que ensejou a negativação do seu nome, condenando-o
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, f. 125/131, alegou que o Apelado, sucessor da Instituição



Financeira  que  firmou  o  contrato  de  financiamento,  Banco  Finasa  BMC  S/A,
ratificou na Contestação o pagamento da parcela referente ao mês de dezembro de
2009, ao reconhecer que o contrato foi liquidado em novembro de 2011 e requerer a
fixação do dano moral em valor moderado.

Asseverou  que  a  tese  da  defesa  restringiu-se  à  ausência  da  inscrição
negativa, não havendo menção à falta do pagamento da mensalidade sob discussão,
motivo  pelo  qual  não  poderia  o  Juízo  utilizar  esse  fundamento  para  julgar
improcedente o pedido.

Aduziu ainda restar configurado o dano moral pela inscrição indevida de
dívida já adimplida, requerendo, ao final, o provimento do Apelo, para que sejam
julgados procedentes os pedidos.

Intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão de
f. 136.

A Procuradoria de Justiça, f. 116/118,  não ofereceu parecer meritório por
entender que estão ausentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

O Apelante  ajuizou  a  presente  Ação Indenizatória  alegando que,  mesmo
restando  adimplida  a  parcela  do  mês  de  dezembro  de  2009  do  contrato  de
financiamento de veículo celebrado com o Banco Finasa BMC S/A,  do qual  era
fiador, o seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao crédito.

O Apelado aduziu na Contestação, f. 71/84, a liquidação do financiamento
em novembro de 2010 e a ausência de negativação do nome do Promovente por
iniciativa  dele,  Bradesco  Financiamentos  S/A,  argumentos  que  não  ensejam  o
reconhecimento do pagamento da mensalidade do mês de dezembro de 2009 na data
do vencimento, notadamente quando, na mesma Peça de Defesa, especificamente às
f.  76/77,  há  a  afirmação  de  que  o  débito  objeto  da  lide  não  foi  adimplido  no
momento oportuno.

Os Órgãos Fracionários deste Tribunal firmaram entendimento no sentido de
que o consumidor que pleiteia indenização por danos morais alegando que o seu
nome foi negativado em razão de dívida já adimplida deve apresentar a prova do
referido pagamento, porquanto trata de fato constitutivo do seu direito1.

1 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  PAGAMENTO  AGENDADO.  AUSENTE  PROVA  DA  QUITAÇÃO.  DÍVIDA
EXISTENTE.  INSCRIÇÃO  DEVIDA.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE  UM  DIREITO.  DANO
MORAL NÃO  CONFIGURADO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. - Comprovada a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, não há que se
falar em ilicitude do cadastro do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o qual resulta de mero
exercício regular de direito da empresa promovida. Hipótese em que não se cogita de dano moral
indenizável,  porquanto  revestida  de  legalidade  a  atitude  da  instituição  financeira,  a  ensejar  o
julgamento de improcedência do pedido inicial.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00751439520128152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS ,
j. em 27-10-2015)



Como bem destacou  o  Juízo  na  Sentença,  o  código  de  barras  do  boleto
representativo  da  parcela  que  causou  a  negativação  do  nome  do  Recorrente  na
qualidade  de  fiador,  relativa  ao  mês  de  dezembro  de  2009,  diverge  daquele
estampado no suposto comprovante de pagamento carreado aos autos às f. 22, de
modo que não restou suficientemente demonstrada a quitação do débito no momento
oportuno,  inexistindo  provas,  ademais,  de  que  a  inscrição  negativa  tenha  sido
mantida até a liquidação do contrato de financiamento.

Considerando que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o
fato que constituiria o direito por ele alegado, é de se manter a improcedência do
pedido, notadamente quando se vislumbra que foi oportunizada a especificação das
provas,  f.  114/115,  tendo  o  Recorrente  permanecido  silente,  o  que  autoriza  o
julgamento do processo no estado em que se encontra.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.
Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

-  APELAÇÃO  CÍVEL -  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  C/C  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  -  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES  -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE  DEFESA  -  NÃO  ACOLHIMENTO  -  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -
DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA - COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO
NÃO DEMONSTRADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO INEXISTENTE
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Inexistindo ato
ilícito, cai por terra o direito a uma compensação pecuniária autorizada pelos artigos 186 e 927 do
Código Civil. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00013040520128150201, 3ª Câmara
Especializada Cível,  Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES ,  j.  em 06-10-
2015) 


