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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0043512-07.2010.815.2001.
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: World Tour Viagens e Turismo Ltda.
ADVOGADOS:  Alexandre  Gomes  Bronzeado  (OAB/PB  10.071)  e  André  Gomes  Bronzeado
(OAB/PB 14.439).
APELADA: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.
ADVOGADOS:  Fernando  Luz  Pereira  (OAB/PB  174.020-A)  e  Marina  Bastos  da  Porciúncula
Benghi (OAB/PB 32.505-A)

EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  ATRASO  NO  PAGAMENTO  DE
PARCELA. EMISSÃO DE NOVO BOLETO CONDICIONADA AO PEDIDO DE
DESISTÊNCIA  DE  AÇÃO  REVISIONAL  ANTERIORMENTE  AJUIZADA.
INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  AO  FUNDAMENTO  DE  QUE  O  FATO
OCASIONOU  MERO  ABORRECIMENTO.  APELAÇÃO.  GRAVAÇÃO  DE
CONTATO  TELEFÔNICO  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES.  PROVA
INSUFICIENTE PARA ATESTAR OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL.
INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  333,  I,  DO  CPC/73,  ENTÃO  VIGENTE.
INDICAÇÃO DE OUTRO MOTIVO  PARA A RECUSA DA EMISSÃO DO
BOLETO.  MANUTENÇÃO  DA  PARTE  DISPOSITIVA  DA  SENTENÇA,
PORÉM, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. PROVIMENTO NEGADO.

Em se tratando de Ação em que se alega a ocorrência de inscrição indevida do nome
da  parte  autora  em cadastros  de  restrição  ao  crédito,  incumbe  a  ela  o  ônus  de
demonstrar a ilicitude da negativação.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à  Apelação
n.º  0043512-07.2010.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  a  World  Tour
Viagens  e  Turismo  Ltda.  e  como  Apelada  a  BV  Financeira  S/A  –  Crédito,
Financiamento e Investimento.

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,  negando-lhe
provimento.

VOTO.

World Tour Viagens e Turismo Ltda. interpôs Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  f.  116/117, nos
autos da Ação Indenizatória por ela ajuizada em desfavor da BV Financeira S/A –
Crédito,  Financiamento e  Investimento,  que  julgou improcedente  o  pedido  de
pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida do



seu  nome  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito,  ao  fundamento  de  que  os  fatos
narrados  na  Exordial  lhe  causaram  mero  aborrecimento,  condenando-a  ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$
300,00 (trezentos reais), observada a condição, por ser ela, Apelante, beneficiária da
gratuidade da justiça.

Em suas Razões, f. 137/142, alegou que celebrou contrato de financiamento
de veículo com a Apelada, por meio do qual restou convencionado o pagamento de
trinta  e  seis  parcelas  mensais  no  valor  de  R$  2.749,44  (dois  mil,  setecentos  e
quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

Asseverou que, poucos dias após o vencimento da décima terceira parcela,
solicitou à Instituição recorrida a remessa de novo boleto para a quitação do débito,
tendo ela, entretanto, condicionado a emissão do novo boleto para o pagamento da
mensalidade  à  desistência  de  uma  Ação  Revisional  ajuizada  com  o  intuito  de
questionar  a  cobrança  da  Tarifa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC)  e  da  Tarifa  de
Emissão de Carnê (TEC). 

Aduziu que, apesar de haver pago em dia as parcelas posteriores e depositado
o  valor  da  mensalidade  pendente  por  força  de  Decisão  proferida  na  Ação  de
Consignação em Pagamento em apenso, o seu nome e o nome de seu representante
legal foram inscritos indevidamente em cadastro de restrição ao crédito, retirados
somente após ordens judiciais emanadas da Ação Cautelar por ele ajuizada, também
em apenso. 

Sustentou ainda que, durante o trâmite processual, recebeu boleto referente à
parcela  pendente,  no  valor  de  R$  5.202,43  (cinco  mil,  duzentos  e  dois  reais  e
quarenta e três centavos), e, mesmo sendo bastante superior ao  quantum original,
resolveu adimpli-lo a fim de evitar novas restrições e viabilizar as futuras operações
de crédito.

Requereu o provimento do Apelo para que seja julgado procedente o pleito
indenizatório. 

Intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões, f. 146/154, argumentando a
inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável e o exercício regular de direito ao
crédito, pugnando, por fim, pela manutenção do Decisum. 

Desnecessária  a  intervenção da Procuradoria  de Justiça,  por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A Autora/Apelante ajuizou a  presente Ação Indenizatória  alegando que a
Instituição Financeira Ré, ora Apelada, condicionou a emissão de novo boleto da
décima terceira parcela do contrato de financiamento de veículo firmado entre as



partes, f. 37, ao requerimento de desistência da Ação Revisional outrora ajuizada, de
nº 200.2010.905733-7, f. 38. 

Aduziu ainda que a negativa de emissão do boleto para pagamento da parcela
ocasionou a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, f. 15, e o
ajuizamento de duas outras Demandas, uma Ação Consignatória visando depositar o
valor  da  dívida,  f.  26/30,  e  uma  Ação  Cautelar  objetivando  a  abstenção  da
negativação do seu nome, f. 18/24, ambas em apenso.

Os Tribunais de Justiça Pátrios firmaram entendimento no sentido de que,
em se tratando de Ação em que se alega a ocorrência de inscrição indevida do nome
da  parte  autora  em cadastros  restritivos,  incumbe a  ela  o  ônus  de  demonstrar  a
ilicitude da negativação1, nos termos do art. 333, I, do CPC/732, atual art. 373, I, do
CPC/15.

Com o intuito de comprovar a recusa da geração do boleto referente à parcela
pendente, a Recorrente instruiu a Inicial com mídia eletrônica contendo a gravação
de contato telefônico firmado entre o seu representante legal e uma atendente do
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Recorrida, f. 16.

A referida gravação telefônica, embora possua sete minutos e um segundo de
duração, foi interrompida aos quatro minutos e cinquenta e quatro segundos e não
confirmou que a emissão do boleto da décima terceira parcela fora condicionada ao
pedido de desistência da Ação Revisional anteriormente ajuizada, tendo a atendente
da  Apelada  se  prontificado a  gerar  um novo boleto  e  informado  que  a  falta  de
emissão  em  momento  anterior pode  ter  ocorrido  em  razão  de  o  débito  nele
representado ter sido remetido a sua Assessoria de Cobrança. 

1 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C  INDENIZATÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE
PROVA  DA  ILICITUDE  DA  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES.  INSCRIÇÃO  RECONHECIDA  COMO  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO,  SOMENTE  ELIDIDA  POR PROVA  DE PAGAMENTO  OU  PARCELAMENTO,  E
QUE ESSE PARCELAMENTO ESTEJA EM DIA. Inexistente nos autos a comprovação mínima dos
fatos  constitutivos  do  direito  do  autor,  conforme  dispõe  o  art.  373  ,  inciso  I  ,  do  CPC/2015  .
Inexistindo falha na conduta da demandada, não há falar em indenização por danos morais, impondo-
se, pois, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70074205592,  Primeira  Câmara  Especial  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 29/08/2017).

Apelação.  Ação  declaratória  cumulada  com indenização  por  danos  morais.  Contratação  de  linha
celular por terceiro, mediante utilização de dados do autor. Negativação indevida. Improcedência da
ação. Inconformismo do autor. Pretensão de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre
as partes e dos danos morais. Prova da inscrição indevida. Fato constitutivo do direito. Ônus a cargo
do autor, do qual não se desincumbiu. Aplicação do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inexistência de comprovação da ilicitude da ré de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito. Recurso não provido. (TJSP - APL 00365303820108260071 SP – Órgão Julgador - 9ª
Câmara de Direito Privado – Publicação 04/11/2014 – Julgamento 4 de Novembro de 2014 – Relator
Silvia Sterma)

2 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;



Conclui-se, a partir dessa premissa, que a prova carreada aos autos não atesta
a  descrição  fática  constante  da  Exordial  e,  consequentemente,  a  ilicitude  da
negativação  do  nome  da  Recorrente,  revelando-se  impositiva  a  manutenção  da
improcedência do pedido indenizatório, não pelo fato de a conduta da Apelada ter
causado  mero  aborrecimento,  conforme  apregoado  no  Decisum,  mas  porque  a
Apelante  não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu
direito.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento, mantendo, por
fundamento diverso, a parte dispositiva da Sentença.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


