
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº  0014824-54.2011.815.0011 — 2ª Vara Cível de Campina 
Grande
RELATOR         : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE       : Quesia de Melo Costa e Silva
ADVOGADOS   : Alexei Ramos de Amorim e outros
APELADO : Banco do Brasil S/A
ADVOGADA      : Patrícia de Carvalho Cavalcanti

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS  —  CÉDULA  DE  CRÉDITO 
COMERCIAL  — AVALISTA  —  INSCRIÇÃO  NOS 
CADASTROS  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO  — 
INADIMPLÊNCIA  INCONTROVERSA  —  CONDUTA 
LÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — AUSÊNCIA 
DE  COMUNICAÇÃO  SOBRE  A  INSCRIÇÃO  — 
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO 
CADASTRO  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  — 
ALICAÇÃO  DO  ART.  557,  'CAPUT',  DO  CPC  — 
SEGUIMENTO NEGADO.

— “Legítimo é o procedimento adotado pela instituição financeira 
em  inscrever  o avalista inadimplente  em cadastro de  proteção 
ao crédito,  por  autorizado  na  legislação  pertinente.  3.  A 
responsabilidade  pela  comunicação  prévia  da inscrição ao  devedor, 
procedimento  previsto  no art.  43,  §  2º,  do  CDC,  é  dos  órgãos 
mantenedores de cadastros. Aplicação da Súmula n. 359/STJ. 'Cabe 
ao  órgão  mantenedor  do Cadastro de  Proteção  ao Crédito a 
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.'” (TJDF; Rec. 
2009.01.1.141636-4; Ac. 471.380; Terceira Turma Cível;  Rel.  Des. 
Humberto Adjuto Ulhôa; DJDFTE 19/01/2011; Pág. 92)  

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por Quesia de Melo Costa 
e Silva contra sentença de fls. 119/122, proferida nos autos da Ação de Indenização por 
Danos Morais  ajuizada em face do  Banco do Brasil  S/A, julgando improcedente  o 
pedido inicial.
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A apelante, em suas razões recursais de fls. 126/134, afirma não 
ter  sido  informada  sobre  a  inadimplência  do  avalizado,  dessa  forma,  indevida  a 
inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 137-v).
 
A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer de fls.  143/146, 

opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

A autora,  ora  apelante,  afirmou  ter  sido avalista  de  operação 
financeira celebrada entre o Sr. Jalmar Cabral da Silva e o banco promovido/apelado, 
conforme cédula de crédito comercial nº 42/00131-8.

Assegurou ter sido ajuizada ação de revisão contratual (processo 
nº 001.2009.003336-4) pelo Sr. Jalmar Cabral, no entanto, a recorrente foi surpreendida 
ao ficar impossibilitada de realizar operação comercial, tendo em vista a inscrição de 
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Em decorrência de não ter sido informada sobre a inadimplência 
do avalizado,  sustenta ser indevida a inscrição de seu nome,  dessa forma,  ajuizou a 
presente ação de indenização por danos morais.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido. 

Pois  bem.  Importante  destacar,  primeiramente,  como  bem 
pontuou o  juiz  de  1º  grau,  que  “a ação revisional  001.2009.003.336-4  encontra-se  
ainda em tramitação e durante a lide não restou concedida antecipação de tutela para 
cancelar,  excluir  ou  determinar  à  instituição  financeira  ré  que  se  abstivesse  de  
inscrever  o  nome  do  devedor  principal  ou  mesmo  do  co-obrigado  nos  cadastros  
restritivos do crédito” (fls.121).

Dessa  forma,  havendo  a  inadimplência,  o  banco  agiu  no 
exercício regular de seu direito ao solicitar a inscrição do nome da recorrente.

Nesse sentido:

CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INCLUSÃO  DO  NOME 
DE AVALISTA EM  CADASTROS  DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. 
INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA. 1. 
A inscrição do  nome  do avalista em cadastro de  inadimplentes  é  um 
procedimento legítimo e não se reconhece a existência de ato ilícito se o 
devedor realmente encontrava-se inadimplente quando foi solicitada a 
efetivação do registro de pendência bancária. 2. Não se reconhece, no 
caso,  a  responsabilidade  civil  da  instituição  bancária,  a  ensejar 
reparação  por  dano moral,  uma vez  que a inscrição do nome da parte 
em cadastro de restrição ao crédito fora  realizada  em  virtude 
de inadimplência contratual.  Inexistência  de  ato  ilícito.  3.  Nega-se 
provimento ao recurso de apelação. (TRF 1ª R.; Proc. 18762620004014300; 
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TO; Quarta Turma Suplementar; Rel. Juiz Fed. Conv. Rodrigo Navarro de 
Oliveira; Julg. 17/04/2012; DJF1 25/04/2012; Pág. 163) 
APELAÇÃO  CÍVEL. Responsabilidade  civil.  Indenização 
por danos morais. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Avalista em 
cédula de crédito industrial. Inadimplência. Exercício regular de direito. 
Improcedência. Irresignação do autor. Inexistência de ato ilícito. Artigo 
188, I, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; AC 
2009.038148-8;  Capinzal;  Quarta  Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des. 
Victor José Sebem Ferreira;  Julg. 01/03/2013; DJSC 19/03/2013; Pág. 
159)  

CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INCLUSÃO  DO  NOME 
DE AVALISTA EM  CADASTROS  DE  RESTRIÇÃO  DE  CRÉDITO. 
INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA. 1.  A 
inscrição  do  nome  do avalista em  cadastro  de  inadimplentes  é  um 
procedimento legítimo e não se reconhece a existência de ato ilícito se o 
devedor realmente encontrava-se inadimplente quando foi solicitada a 
efetivação do registro de pendência bancária. 2. Não se reconhece, no 
caso,  a  responsabilidade  civil  da  instituição  bancária,  a  ensejar 
reparação por dano moral, uma vez que a inscrição do nome da parte 
em  cadastro  de  restrição  ao  crédito  fora  realizada  em  virtude 
de inadimplência contratual.  Inexistência  de  ato  ilícito.  3.  Nega-se 
provimento  ao  recurso  de  apelação. (TRF  1ª  R.;  Proc. 
18762620004014300; TO; Quarta Turma Suplementar;  Rel.  Juiz Fed. 
Conv. Rodrigo Navarro de Oliveira; Julg. 17/04/2012; DJF1 25/04/2012; 
Pág. 163) 

Com relação à alegação de ausência de comunicação a respeito 
da  negativação,  não  possui  o  réu/apelado  responsabilidade  para  tal  procedimento. 
Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS PROPOSTA  CONTRA  O  CREDOR.  AGRAVO 
RETIDO.  DESENTRANHAMENTO  DE  RÉPLICA  INTEMPESTIVA. 
PERTINÊNCIA. INSCRIÇÃO DO  NOME  DO  DEVEDOR 
EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AOCRÉDITO. 
AVAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA.  LICITUDE.  ART.  43,  § 
2º,  CDC.  COMUNICAÇÃO  PRÉVIA.  DEVER  DOS  ÓRGÃOS 
MANTENEDORES DE CADASTROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
SENTENÇA  MANTIDA. 1.  Verificada  a  intempestividade  da  réplica, 
inclusive com o respectivo desentranhamento,  discutida em agravo retido, 
forçosa a conclusão de que não merece provimento tal recurso. 2. Legítimo é 
o  procedimento  adotado  pela  instituição  financeira  em  inscrever 
o avalista inadimplente  em cadastro de  proteção  ao crédito,  por 
autorizado  na  legislação  pertinente.  3.  A  responsabilidade  pela 
comunicação  prévia  da inscrição     ao  devedor,  procedimento  previsto   
no     art.  43,  §  2º,  do  CDC,  é  dos  órgãos  mantenedores  de  cadastros.   
Aplicação  da  Súmula  n.  359/STJ.  "Cabe  ao  órgão  mantenedor 
do     Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 
proceder  à inscrição.  "  4.  Agravo  retido  conhecido  e  não  provido. 
Apelação cível conhecida e não provida. (TJDF; Rec. 2009.01.1.141636-
4;  Ac.  471.380;  Terceira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Humberto  Adjuto 
Ulhôa; DJDFTE 19/01/2011; Pág. 92)  

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.AVALISTA. 
DEVEDOR SOLIDÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO 
AO  CRÉDITO.  POSSIBILIDADE.  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. 
RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O 
devedor solidário assume a mesma responsabilidade que o devedor principal 
e,  assim, sujeita-se à inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao 
crédito.  É  responsabilidade  do  órgão  mantenedor  do  cadastro,  e  não  do 
credor,  a  prévia  notificação  acerca  da  inscrição  do  nome  em  cadastro 
de inadimplência. (Súmula nº 359, stj) com o provimento do recurso e 
reforma  da  sentença,  faz-se  necessária  a  inversão  do  ônus  de 
sucumbência. (TJMT; APL 121001/2012; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. 
Guiomar Teodoro Borges; DJMT 02/05/2013; Pág. 256) 

Sendo assim, não merece reparo a sentença.

Diante  do  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC, 
NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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