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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO DO NOME DA
AUTORA  NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  QUITAÇÃO  DA  PARCELA
PROTESTADA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO “DECISUM”.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

-  Nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC,  o  ônus  da  prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim, se ele não se desincumbe deste ônus, deixando de
instruir  o  processo  com os  documentos  necessários,  não
pode o Juiz, através de sua imaginação, aplicar o pretenso
direito ao caso concreto que lhe foi submetido.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato
ilícito,  capaz  de  atingir  um dos  direitos  da  personalidade
daquele que o sofreu. No caso presente, onde não há prova
da  inclusão  do  nome  do  autor  no  rol  de  inadimplentes,
inexiste, portanto, o dever de indenizatório.

- “A prova do pagamento de um débito incumbe a quem o
invoca, de tal sorte que se impõe ao devedor estar munido
do  documento  hábil  para  a  defesa  do  seu  direito,
objetivando a retirada de registro de dívida em seu nome em
cadastro de inadimplentes. “a inscrição do nome do devedor
em  cadastro  de  restrição  de  crédito  constitui  exercício
regular  de  direito  do  credor,  quando  não  comprovado  o
pagamento da dívida ou a ilicitude daquela inscrição”. (tjmg,
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apelação cível 1.0024.11.0850450/001, relator (a): des. (a)
José de Carvalho barbosa,  13ª Câmara Cível,  julgamento
em  09/05/2013,  publicação  da  Súmula  em  15/05/2013).”
(TJPB; AC 0008832-59.2011.815.2001; Segunda Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 04/07/2014;
Pág. 17). 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer, Cumulada com Danos Morais e

Pugna de Tutela Antecipada”, ajuizada por Sônia Maria Meireles da Rocha, em face do

Banco  Volkswagen,  alegando  ter  sofrido  danos,  em  razão  da  cobrança  e  inscrição

indevida de débito em cadastros restritivos de crédito.

Na  sentença,  de  fls.  215/217v,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  julgou

improcedente  o  pleito  exordial,  pela  ausência  de  comprovação  da  adimplência  do

contrato, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil.

A  promovente  interpôs  súplica  apelatória  às  fls.  220/238,  sustentando,

inicialmente, que a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser aplicado

ao  presente  caso,  haja  vista  que  se  refere  a  hipóteses  nas  quais  a  indenização  foi

pleiteada perante órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito.

Em seguida, argumenta que comprovou através de documentos anexados a

quitação da parcela motivadora da restrição em data anterior ao seu vencimento, sendo

assim retaliada em virtude de cobrança indevida.

Ademais, assevera ter sofrido danos de ordem moral e material, quando a

atitude da recorrida maculou sua honra e imagem, salientando que a responsabilidade do

banco é objetiva, conforme o Código do Consumidor.
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 Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja julgado

procedente o pedido formulado na inicial com o pagamento de indenização em face da

inscrição indevida.

Contrarrazões encartadas às fls. 241/247. 

Instada a opinar, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo

desprovimento do recurso (fls. 256/258).

É o breve relatório. 

VOTO

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso

obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de

1973,  porquanto a irresignação foi  interposta em face de decisão publicada antes da

vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal

de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Induvidosamente, a data de publicação da decisão recorrida estabelece

qual  normativo  processual  deverá  ser  aplicado  para  fins  de  admissibilidade

recursal,  de modo que,  a  toda evidência,  a mesma lógica deve ser utilizada em

relação às regras processuais atinentes aos seus efeitos.

Passo ao exame da súplica apelatória.
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Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em razão de inserção

do nome da autora, ora recorrente, nos cadastros restritivos de crédito, em virtude do não

pagamento de parcela do contrato de financiamento de um veículo Volkswagen Voyage,

ano/modelo 2008/2009, pactuado com o Banco Volskwagen S/A.

Sustenta, a suplicante, que a negativação ocorreu em razão da parcela nº

28/48 (fls. 25), com vencimento em 20 de janeiro de 2011, sendo irregular a conduta do

banco  em  razão  de  ter  realizado  seu  adimplemento  no  dia  03  de  janeiro  de  2011,

ocorrendo, assim, a antecipação em 17 (dezessete) dias.

É evidente que a prova da solvência de um débito incumbe a quem o invoca,

devendo,  assim,  a  promovente  estar  munida  de  documento  hábil  a  comprovar  o

pagamento até o vencimento e, consequentimente, demonstrando o seu direito.

Contudo, após a análise dos boletos e extratos anexados às fls. 24/59, não

restou evidenciando o pagamento da parcela ora discutida, haja vista que o comprovante

anexado às fls. 24, com data de adimplemento de 03 de janeiro de 2011, corresponde, na

verdade, à prestação diversa, com vencimento em 21 de fevereiro de 2011, conforme

divergência dos códigos de barra apostos nele e no boleto referente à parcela de janeiro.

Esta Corte de Justiça já se pronunciou em caso semelhante:

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  FATURA
TELEFÔNICA.  INADIMPLÊNCIA.  NEGATIVAÇÃO.
OFERECIMENTO DE PROPOSTA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. COMPROVANTE. INEXISTÊNCIA
DE CORRELAÇÃO COM O DÉBITO INSCRITO EM CADASTRO
DE  MAU  PAGADORES.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS
NECESSÁRIOS  PARA  COMPROVAR  CIRCUNSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO.  ÔNUS  DO  DEVEDOR.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS. DESPROVIMENTO.  A prova do pagamento de um
débito incumbe a quem o invoca, de tal sorte que se impõe ao
devedor estar munido do documento hábil para a defesa do
seu direito, objetivando a retirada de registro de dívida em
seu  nome  em  cadastro  de  inadimplentes.  “a  inscrição  do
nome  do  devedor  em  cadastro  de  restrição  de  crédito
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constitui exercício regular de direito do credor, quando não
comprovado o  pagamento  da  dívida  ou a  ilicitude  daquela
inscrição”. (tjmg, apelação cível 1.0024.11.0850450/001, relator
(a):  des.  (a)  José  de  Carvalho  barbosa,  13ª  Câmara  Cível,
julgamento  em  09/05/2013,  publicação  da  Súmula  em
15/05/2013).”1 (Grifei)

Desse  modo,  a  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo

passagem da sentença (fls. 215/217v), prolatada pela juíza de primeiro grau, haja vista a

ilustre  magistrada  ter  abordado  com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo,

conforme se observa abaixo:

“Logo,  diante das provas coligidas ao caderno processual,
tenho que a  demandante não se desincumbiu  do ônus de
provaro  fato  constitutivo  de  seu  direito,  limitando-se  ao
terreno das meras alegações desprovidas da força probatória
material,  necessária  ao  acolhimento  da tese expendida em
sua petição.
No caso em testilha, embora a demandante colacione extrato
do  SPC  (f.  25),  não  comprova  o  pagamento  da  parcela
referente  a  cobrança  que  originou  a  inscrição  no  aludido
cadastro de inadimplentes.
Com efeito, deixou a autora de demonstrar que se encontra
adimplente  com  as  obrigações  decorrentes  da  relação
jurídica  de trato  sucessivo  com a  requerida,  ônus que lhe
incumbia.
Em consequência, incabível o pedido da parte autora no que
tange  à  indenização  por  danos  morais.  Isso  porque,  em
sendo  existente  e  exigível  o  débito  questionado,  o  seu
inadimplemento, como se vislumbrou no caso em tela, torna
legítima  a  negativação  da  autora  perante  os  órgãos  de
proteção ao crédito, do que se extrai a inexistência de dano
moral indenizável.” - (fls. 217).

Assim,  não merece prosperar  a  presente  irresignação,  eis  que não ficou

provada o pagamento do boleto protestado perante o órgão de proteção ao crédito. Dessa

forma, diante do inadimplemento da parcela com vencimento em janeiro de 2011, infere-

se a licitude da inscrição do nome da autora no rol dos maus pagadores.

Outrossim,  apesar  da  inversão  do  ônus  probatório,  em  decorrência  da

incidência  do  Código de  Defesa do Consumidor,  não há  provas a  amparar  o  pedido

formulado pelo demandante (CPC art.  333, I),  vez que sequer provou a existência do

1 TJPB; AC 0008832-59.2011.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos; DJPB 04/07/2014; Pág. 17. 
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abalo psicológico.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça por reiteradas vezes:

“PROCESSUAL  CIVIL.  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO
DE  NEGATIVA  DE  CRÉDITO  NO  CARTÃO  E  COBRANÇA
INDEVIDA.  FATOS CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
NÃO  COMPROVAÇÃO.  DANO  MORAL  E  MATERIAL  NÃO
COMPROVADOS.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITOS
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. A
inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de provar
os fatos constitutivos de seu direito.  Ausentes os requisitos da
responsabilidade civil, a improcedência do pedido de indenização
é medida impositiva. Sentença mantida.”2  
 

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.  DÉBITOS
COMPROVADOS.  AUSÊNCIA DE  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME
DO  AUTOR.  ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA
AMPARAR A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO  333,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.  SENTENÇA  EM
CONSONÂNCIA  COM  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  APLICAÇÃO  DO  CAPUT,  DO
ART. 557. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO RECURSO. -  Nos termos do art. 333, I, do
CPC,  o  ônus  da  prova  incumbe  ao  autor,  quanto  ao  fato
constitutivo do seu direito. Assim, se ele não se desincumbe
deste  ônus,  deixando  de  instruir  o  processo  com  os
documentos necessários,  não pode o Juiz,  através de sua
imaginação, aplicar o pretenso direito ao caso concreto que
lhe fora submetido. - O dano moral, para que seja indenizável,
deve advir de ato ilícito, capaz de atingir um dos direitos da
personalidade  daquele  que  o  sofreu,  onde  não  havendo
prova de tal  situação, impossível  a aplicação de reparação
pecuniária.”3 (Grifo nosso)

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos
alegados na petição inicial.  Decisões anteriores fundadas nas

2 TJPB; AC 200.2010.042561-6/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho;
DJPB 05/09/2012; Pág. 9.

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00036138820138152003, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO
PORTO , j. em 10-06-2015.
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provas acostadas aos autos. Impossibilidade de reexame. Súmula
7/STJ.  Não  comprovação  dos  alegados  danos  materiais  e
morais  sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe  a  prova  dos  atos
constitutivos  de  seu  direito.  -  Em  que  pese  a  indiscutível
aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto
não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada
“quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”. -  Entenderam as instâncias  ordinárias,  após
análise das provas dos autos, que o recorrente não comprovou as
falhas  na  prestação  dos  serviços  contratados.  Necessidade  de
revolvimento  de  todo  o  conjunto  fático-probatório.  Óbice  da
Súmula  7  do STJ.  -  O recorrente  não  provou  a  ocorrência  de
vícios  no  serviço  que  pudessem  lhe  conferir  direito  a  uma
indenização por danos materiais ou morais. Recurso especial não
conhecido”.4  (Grifei)

  

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à impossibilidade da reparação

pecuniária correspondente ao suposto constrangimento suportado pela promovente, tão

bem eximido pelo magistrado “a quo”.

Por todo o exposto,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, com a

manutenção, na íntegra, da sentença de primeiro grau. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR  

4Resp  741393/PR  –  RELATORA MINISTRA NANCY  ANDRIGHI  –  TERCEIRA TURMA –  JULG.  EM
05/08/2008.
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