
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã O I iniii mil um mu um um mu mu n m 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 992.09.080522-3, da Comarca de Araçatuba, 

em que são apelantes/apelados CARLA DE MELO STEFEN e 

BV FINACEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

sendo apelado MAGALI BRESSAN CORRÊA. 

ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ROMEU RICUPERO (Presidente), JAYME 

QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO. 

São Paulo,11 de março de 2 010. 

ROMEU RICUPERO 
PRESIDENTE E RELATOR 
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Seção de Direito Privado 

Apelação Cível com Revisão n.° 9 9 2 . 0 9 . 0 8 0 5 2 2 - 3 
Apelantes: CARLA DE MELO STEFEN; BV FINANCEIRA S/A 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Apelada: MAGALI BRESSAN CORRÊA 
Comarca: ARAÇATUBA - 4 a VARA CÍVEL 

VOTO N.° 1 3 . 3 8 3 

EMENTA - Bem móvel. Compra e venda de moto, com 

financiamento. Negócio desfeito e contrato de financiamento 

quitado pela loja vendedora, que recebeu a moto de volta, 

cancelando a compra e venda. Procedência parcial da ação. 

Admissibilidade. Necessidade de se declarar a inexistência 

de dívida e de transferir a moto para o nome da vendedora, 

bem como de se excluir a negativação indevida Dano moral 

não configurado diante da existência, desde março de 2006, 

de outra restrição ao crédito Apelações da autora e da 

empresa financiadora não providas. 

RELATÓRIO. 

A r. sentença de fls. 104/108, cujo relatório 

adoto, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de 

dívida cumulada com indenização por danos morais que Carla de Melo Stefen 

move a Magali Bressan Corrêa e BV Financeira S/A Crédito, Financiamento 

e Investimento, para: 1) declarar a inexistência da dívida, relativa ao contrato 

de financiamento discutido nos autos e celebrado entre a autora e a empresa ré 
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BV; 2) determinar que a primeira ré (Magali) proceda à transferência da 

moto, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação e depois do trânsito 

em julgado, sob pena de responder pela multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), para o caso de descumprimento; 3) excluir o nome da autora junto à 

SERASA, no tocante ao contrato acima mencionado, tornando definitiva a 

tutela antecipada nos autos. Outrossim, julgou improcedente o pedido de 

danos morais. Condenou as requeridas ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocaticios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, anotando que a sucumbência da autora foi mínima. 

Apela a autora (fls. 114/121), perseguindo 

também o acolhimento do pedido de danos morais, dada a inscrição de seu 

nome no cadastro de maus pagadores. 

Apela a co-ré BV Financeira S/A (fls. 

126/134), inconformada com a decretação da resolução do contrato de compra 

e venda e de financiamento, bem como com a proibição de realizar cobranças 

à autora. Entende que a outra co-ré deve se responsabilizar pela resolução do 

contrato de financiamento. Sustenta que não tem responsabilidade sobre 

eventuais danos sofridos pela autora, já que para eles não contribuiu com dolo 

ou culpa. 

Repisa a preliminar de ilegitimidade passiva e 

afirma a inexistência de relação de consumo. Por fim, exige o cumprimento 

do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 

Preparada a apelação da co-ré (fls. 135/137), os 

recursos, que são tempestivos, foram recebidos (fl. 139) e respondidos pelas 
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FUNDAMENTOS. 

Consoante consta da petição inicial, a autora 

adquiriu da ré Magali Bressan Corres - Brugui Motos, em 17/07/2008, uma 

motocicleta perfeitamente identificada nos autos, tendo sido casada a 

operação comercial com contrato de financiamento celebrado com a outra ré, 

a empresa BV Financeira S/A. 

Ocorre que uma semana depois de receber o 

veículo, este deixou de funcionar em 31/07/2008, ocasião em que foi 

constatado pela própria oficina da loja vendedora que o motor havia travado e 

teria que ser retificado. 

Diante da gravidade do problema de motor, a 

autora exigiu a substituição do veículo, mas como a vendedora não tinha 

outro nas mesmas condições e preço, a proprietária da loja Magali Bressan 

Corrêa aceitou a rescisão do contrato e a devolução da moto, oportunidade em 

que se obrigou a providenciar o cancelamento do contrato de financiamento 

com a co-ré BV Financeira S/A. 

Apesar desse cancelamento, as requeridas não 

adotaram as providências para desvincular a autora da operação, 

permanecendo o veículo em seu nome, além do que, a pedido da financeira, 

houve a negativação do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito 

(SERASA e SPC). 
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Ao contestar (fls. 47/64), a empresa BV 

Financeira alegou sua ilegitimidade passiva, eis que se limitou a financiar a 

operação e nada teve a ver com o defeito apresentado pelo veículo. 

Magali Bressan Corrêa, firma individual, na 

contestação de fls. 74/87, alegou que, "antes mesmo de aceitar a devolução do 

veículo, quitou as parcelas, promovendo o cancelamento do contrato de 

financiamento, como mesmo se comprova pelos documentos juntados pela 

própria requerente"; assim, só restava a ela cumprir a obrigação de fazer, ou 

seja, transferir o veículo do nome da compradora para o da vendedora. 

Pois bem, sem a produção de qualquer prova, 

exceto a documental, a r. sentença assinalou: 

"Conforme restou demonstrado nos 

autos, o contrato de compra e venda entre a autora e a primeira ré, 

referente àquela motocicleta, foi mesmo rescindido, aceitando a 

vendedora a restituição do veículo com defeito e até procedeu ao 

pagamento do contrato de financiamento; porém, deixou ela, a 

vendedora, de tomar as demais providências em relação ao contrato 

de financiamento e também quanto a transferência da motocicleta 

para seu nome, como era indispensável para a conclusão do 

desfazimento do negócio. 

A primeira ré não cumpriu 

integralmente as obrigações assumidas com a autora, no 

desfazimento daquele negócio, sobrevindo as conseqüências 

noticiadas nos autos. Embora tenha efetuado o pagamento de fl. 14, 

ao que consta referente à quitação do contrato, não providenciou 
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junto à segunda ré a baixa no contrato e a liberação do veículo. 

Também não efetivou a transferência do veículo, permanecendo ele 

no nome da autora, como faz certo o IPVA de 2.009 (fl. 17), e não 

pode ser admitida a alegada escusa, no sentido de que as empresas 

não efetuam a transferência porque o veículo pode ser vendido em 

curto tempo. 

Dessa forma, cabe à primeira ré, 

Magali Bressan Corrêa - Brugui Motos, efetuar a transferência da 

moto Shineray MVK XY200 1, ano 2007 e modelo 2008 para seu 

nome, tendo em vista a rescisão do contrato, celebrado com a 

autora, e em consonância com o recibo assinado (fl. 13). 

Por outro lado, restou incontroverso 

nos autos que a primeira ré efetuou o pagamento do financiamento 

celebrado entre a autora com a requerida BV Financeira, em razão 

da devolução da moto e desfazimento do negócio, conforme 

documento de fl. 14, portanto, a segunda ré não poderia ter incluído 

o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. 

Logo, quitado o débito, não há como 

deixar de acolher o pedido para a declaração da inexistência da 

dívida, relativo ao contrato n.° 090120604, e também para a 

exclusão definitiva do nome da autora junto ao SCPC e SERASA, 

ficando confirmada a tutela antecipada à fl. 20. 

Quanto ao pedido de indenização 

pelos danos morais, não tem a autora direito algum, pois não 

vislumbro, no caso, a sua ocorrência, tendo em vista que mesmo 

sendo indevida a anotação efetuada pela segunda ré, do nome da 

autora no SERASA, já existia outra inscrição em nome da autora no 

SCPC, conforme faz prova o documento de fl. 92". 
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Com a devida vênia, a r. decisão hostilizada 

mostra-se irrepreensível. 

De fato, como está comprovado pelo 

documento de fl. 13, o contrato de compra e venda da moto foi rescindido de 

comum acordo, tanto que a co-ré Magali readquiriu a moto da autora em 18 

de agosto de 2008. 

Ademais, em 28/08/2008, essa co-ré Magali 

transferiu para a outra co-ré, a BV Financeira, a quantia de R$ 7.296,76 (sete 

mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), quitando o 

contrato de financiamento que havia sido celebrado com a autora (cf. fl. 14). 

Apesar do cancelamento do contrato de compra 

e venda e da quitação do contrato de financiamento, a moto persistiu em 

nome da autora (cf. fls. 15/17), que, inclusive, teve seu nome negativado, a 

pedido de BV Financeira S/A, em setembro de 2008 (fls. 18 e 19). 

Assim, é indiscutível a inexistência de qualquer 

dívida, quer a originada da compra e venda da moto (negócio desfeito), quer a 

oriunda do financiamento (contrato quitado pela vendedora). 

Do mesmo modo, é inquestionável que, diante 

desses fatos, a moto deveria mesmo ser transferida para o nome da co-ré 

Magali Bressan Corrêa e que o nome da autora, negativado pelo contrato de 

financiamento já quitado, deveria mesmo ser excluído da SERASA e do 

SCPC. 
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Outrossim, inegável a responsabilidade da 

financiadora, eis que, mesmo quitado o contrato pela loja vendedora em 

agosto de 2008, veio a negativar o nome da compradora no mês seguinte. 

Praticou ato ilícito porque, quando da negativação, não havia mais 

inadimplemento e sim tinha havido a quitação do contrato. 

Por fim, em princípio, pela negativação 

indevida, caberia a indenização pelo dano moral. Contudo, como está provado 

à fl. 92, a autora já possuía, desde 14/03/2006, um registro de débito no 

SCPC, a pedido do Unibanco. 

Como realçado pelo magistrado monocrático, 

reportando-se a julgado recente do STJ, o dano moral não resta configurado 

quando o devedor é contumaz, ou seja, incabível o pagamento de indenização 

a título de dano moral quando já houver inscrição do nome do devedor em 

cadastro de proteção ao crédito (AgRg no REsp 1.046.881/RS, 4a Turma, Rei. 

Min. João Otávio de Noronha, j . 09/12/2008, DJ eletrônico de 18/12/2008). 

D e s t a r t e , p e l o meu v o t o , nego 

provimento aos r e c u r s o s . 

RQMEÜ RICyPERO / 
Relator 
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