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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CARNÊ
DE  PAGAMENTO  NÃO  ENVIADO  AO
CONSUMIDOR.  RECUSA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DESCUMPRIMENTO  DE  DEVER
CONTRATUAL. OBSTÁCULO AO CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DA OUTRA PARTE. NEGATIVA
ILEGÍTIMA.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ  CONTRATUAL.  REJEIÇÃO  ILEGÍTIMA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

– É obrigação da instituição financeira fornecer
ao  consumidor  o  carnê  para  pagamento  das
parcelas,  possibilitando  a  outra  parte  o
adimplemento  da  sua  obrigação,  se  foi  esta  a
modalidade de pagamento livremente ajustada pelos
contratantes.

- A recusa injustificada da instituição financeira,
constitui ofensa ao princípio da boa-fé que regem os
contratos e configura obstáculo ao cumprimento da
obrigação pelo consumidor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do
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voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 169.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BV FINANCEIRA

S/A –  Crédito,  Financiamento  e  Investimento, irresignada com a Sentença

proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira - Comarca

da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de

Fazer  proposta por  Tatiana  Lindolfo  de  Melo,  confirmando  a  liminar  já

concedida (fl. 20) e determinando que a Ré envie à residência da Autora, no

prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  o  carnê  de  pagamento  referente  ao

contrato nº 138044220 (fls. 87/88).

Nas razões da Apelação, o Promovente alega a inexistência de

pedido  administrativo  que  comprove  que  a  solicitação  foi  realizada

administrativamente  e  a  ausência  de  recusa  da  instituição  em  atender  à

solicitação (fls. 91/98).

Contrarrazões apresentadas às fls. 150/156.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Apelo (fls. 162/165).

É o relatório. 

VOTO

Infere-se dos autos (fl. 29), que a Autora celebrou contrato de

financiamento com garantia  de alienação fiduciária  com a Apelante,  ficando

ajustado entre as partes que a forma de pagamento seria mediante carnê, isto

é, boletos bancários que seriam enviados à sua residência. 

No  entanto,  passados  dois  anos,  o  Banco  não  enviou  os

boletos, forçando-a a, mensalmente, diligenciar, através de vários telefonemas,

para  conseguir  receber  o  documento,  que  acaba  sendo  emitido  fora  do
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vencimento, obrigando a requerente a pagar juros por atraso. 

Por  tal  motivo,  a  Apelada  ajuizou  a  presente  Ação  com  a

finalidade de compelir a Ré a enviar os boletos para sua residência. 

Ora,  se  foi  esta  a  modalidade  de  pagamento  livremente

ajustada pelos contratantes, conforme a cláusula nº 14 e item 4.10 do contrato

(fls.  29/30),  é  obrigação da Instituição Financeira  fornecer  ao consumidor  o

carnê para pagamento das parcelas, possibilitando a este o adimplemento de

sua obrigação, no tempo e modo acordado. 

O não envio do boleto à residência da Apelada por si  só já

constitui falha do serviço, e a recusa injustificada da Instituição Financeira em

assim proceder,  mesmo após a comunicação da falha,  configura ofensa ao

princípio  da  boa-fé  que  regem  os  contratos  é  verdadeiro  obstáculo  ao

cumprimento da obrigação pelo consumidor. A propósito: 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato,  como em sua execução,  os
princípios de probidade e boa-fé. 

Como bem assentou o magistrado de primeiro grau em sua

decisão “exigir do consumidor a busca por meios mais onerosos ou penosos

para o adimplemento da obrigação, fere o princípio da boa-fé objetiva, assim

como  as  disposições  protetivas  consagradas  no  Código  de  Defesa  do

Consumidor” (fl. 88).

Nesse sentido: 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENVIO DE CARNÊ
PARA  PAGAMENTO  DE  RENEGOCIAÇÃO  DE
CONTRATO BANCÁRIO. Banco que não enviou o novo
carnê para pagamento das prestações, impondo-se a
sua condenação na obrigação de fazer. Sentença de
procedência  que  fica  mantida.  RECURSO
DESPROVIDO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  MULTA
DIÁRIA.  Cabimento.  Art.  461,  §  4º,  do  Código  de
Processo  Civil.  A  multa  atua  como  meio  de  coerção
psicológica, destinado a vencer a resistência do devedor.
Serve como fator desestimulante à recalcitrância, com a

3



Apelação Cível nº 0000345-26.2013.815.2003

finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de
modo célere e eficaz, cujo montante deve ser suficiente a
inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao
comando  jurisdicional.  Valor  de  R$  100,00  por  dia  de
descumprimento  da  obrigação  de  fazer,  consistente  no
envio do carnê de pagamento das parcelas do contrato
de  financiamento  celebrado  entre  as  partes.  Limitação
que  se  mostra  descabida,  sob  pena  de  desnaturar  a
finalidade  da  multa.  Sentença  mantida.  RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; APL 1023570-28.2014.8.26.0577;
Ac. 9125109; São José dos Campos; Vigésima Terceira
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Sérgio  Shimura;
Julg. 27/01/2016; DJESP 10/02/2016).

Ante  o  exposto,  sem  mais  delongas,  DESPROVEJO  A

APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a Sentença Recorrida.

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora 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, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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