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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0001578-69.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Adelaide  Eugenia  Leite  Andrade  Machado -   Adv.:  Luciana 
Pereira Almeida Diniz

Apelado: José Pereira de França – Adv.: André Araújo Cavalcanti. 

EMENTA:  DIREITO  CIVIL.  SENTENÇA  DE 
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  APELAÇÃO 
CÍVEL.  PRELIMINAR DE  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DO  APELO. 
SUPOSTA OFENSA AO ART. 514, II, DO CPC. 
INEXISTÊNCIA.  APELO  QUE  AFRONTA 
CABALMENTE  A  SENTENÇA.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO.   CONTRATO  BANCÁRIO  DE 
EMPRÉSTIMO COM AVALISTA. PAGAMENTO DA 
DÍVIDA  PELO  AVALISTA.  DIREITO  DE  SUB-
ROGAÇÃO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 
346, I,  C/C 899, §1º, TODOS DO CC/2002. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.  
−O avalista que satisfaz a dívida por inteiro, sub-
roga-se nos mesmos direitos e ações que o credor  
possuía.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

 RELATÓRIO
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Trata-se de  Apelação Cível interposta por Adelaide 
Eugenia Leite Andrade Machado em face da sentença de fls.(109/114), 
proferida pelo Douto Juízo da 3ª Cível da Comarca de João Pessoa, nos 
autos da  Ação Ordinária de Cobrança  movida por  José Pereira de 
França em face da Apelante.  

O juiz de primeiro grau condenou a promovida/apelante 
a  ressarcir  ao  autor  os  valores  pagos,  constantes  nos 
comprovantes/recibos  acostados  à  inicial,  fls.13,  devendo  o  valor  ser 
corrigido  pelo  IGP-M e  acrescido  de  juros  moratórios  de  1% ao  mês, 
desde o seu desembolso. 

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso (fls. 
113/118),  alegando que estipulou um contrato  de empréstimo junto  a 
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 
reais), no qual figurou como avalista o Apelado.

Assim,  de  acordo  com a  cláusula  sexta,  o  prazo  de 
duração do contrato era de 42 meses, sendo que a amortização da dívida, 
que seria paga em 36 parcelas, só ocorreu após esgotado o prazo de 6 
meses para utilização do limite de crédito, ou seja, apenas a partir do mês 
de maio de 2009. 

Ainda,  conforme  estabelecido  na  Cláusula  Nona,  do 
contrato em comento, durante o prazo da “utilização do limite contratado”, 
ou seja, até o mês de abril de 2009, a contratante, ora recorrente só se 
obrigaria a efetuar o pagamento de correção monetária e juros sobre o 
valor utilizado.

Dessa forma, defende que, ao contrário do que alega o 
recorrido  na  exordial,  não  houve  o  atraso  no  pagamento  de  todas  as 
prestações, mesmo porque a primeira parcela de amortização do contrato 
só seria devida a partir de maio de 2009, mês em que houve a liquidação 
do contrato.   
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Assim,  no  dia  18  de  maio  de  2009,  por  mera 
liberalidade,  a  título  gratuito,  sem  nenhuma  onerosidade,  o  recorrido 
realizou o depósito da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
na conta corrente da promovida, não sendo correta a alegação de que o 
mesmo teria quitado o saldo devedor do contrato firmado com a CEF. 

Nesses  termos,  de  boa  fé,  a  Apelante  realizou  o 
pagamento de juros e de uma parcela (dias 20 e 21 de maio de 2009, 
conforme documento de fls. 24, e , posteriormente no dia 22 de maio de 
2009 realizou a liquidação do contrato de financiamento por ela firmado. 

Por fim, sustenta a inexistência do direito do apelado 
em  sub-rogar-se  na  dívida,  pugnando  pela  reforma  da  sentença  e 
provimento do recurso. 

Contrarrazões ofertada às fls.(120/178), pugnando pelo 
não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica  nas 
razões  do  apelo,  com fulcro  no  art.  514,  II,  do  CPC,  no  mérito  pelo 
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não 
emitiu parecer sobre o mérito da demanda, fls.(138).

É o relatório.

VOTO

 I - Da Preliminar de não Conhecimento do Recurso por Ofensa ao 
art. 514, II, do CPC

Sustenta  o  apelado  que,  o  recurso  não  deve  ser 
conhecido, haja vista que afrontou as regras do art. 514, II, do CPC, pois 
apenas repetiu os termos da contestação.  

Não merece amparo os argumentos do apelado, haja 
vista que a apelante fundamenta seu recurso em matéria fática e jurídica 
asseverando o seu entendimento sobre a matéria, pugnando pela reforma 
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do julgado. 

Assim, em atenção ao duplo grau de jurisdição e efeito 
devolutivo do recurso a matéria deve ser analisada, à luz da legislação 
vigente e as provas dos autos como expostas na peça apelatória, pois 
trouxe fundamentos que atacam a sentença, não se revestindo de ofensa 
ao que preceitua o art. 514, II, do CPC. 

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar. 

II - Mérito 

A  matéria  cinge-se  em  suposto  direito  que  tem  o 
apelado no ressarcimento de quantia que emprestou à apelante, quantia 
esta que foi pactuada junto com a Caixa Econômica Federal, através de 
contrato de empréstimo que teve o apelado como avalista. 

Assim, asseverou o apelado, na exordial, que a dívida 
não foi paga pela apelante, levando a cobrança de juros e multa, o que fez 
com que o apelado passasse por diversos inconvenientes de cobranças de 
parcelas atrasadas,  pagando por fim,  integralmente a dívida, pelo risco 
de  ter  de  sofrer  as  constrições  de  uma  execução  e  de  ter  o  nome 
possivelmente negativado. 

Compulsando  os  autos,  fls.  14/19,  encontra-se  o 
contrato de empréstimo bancário onde tem a apelante como contratante e 
o apelado como avalista. 

Ainda, às fls. 20/25, consta extratos do pagamento da 
dívida, que vinha sendo efetuado sempre com atrasos, além de cobranças 
de multas e juros. 

De outro lado, sustenta a apelante que o apelado pagou 
a dívida integralmente por mera liberalidade, que a dívida ainda não tinha 
se vencido, não havendo motivos para ser condenada ao pagamento.
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Ora,  tal  assertiva  não  é  verdade,  pois  diante  dos 
extratos vê-se que existiram vários atrasos que causavam riscos ao nome 
do avalista.  

Nesse norte, às fls. 13, vê-se que o apelado repassou 
um cheque no valor de R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais) em nome da 
apelada, que serviu para pagamento integral da dívida junto ao banco, 
contudo até a presente data a apelante não pagou a dívida ao apelado. 

Nesse norte, resta claro o direito do apelado em reaver 
essa quantia,  pois  conforme preceitua o Código Civil/2002,  que dispõe 
sobre os efeitos do aval, assim preceitua:

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome 
indicar;  na  falta  de  indicação,  ao  emitente  ou 
devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de 
regresso  contra  o  seu  avalizado  e  demais 
coobrigados anteriores.

Em defesa, a apelante confirma que fez o contrato, que 
passou por dificuldades financeiras, que atrasou algumas parcelas, e que 
o autor apelado foi quem pagou os R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à 
mesma, sendo esta quem saldou a dívida junto ao banco. 

Dessa forma, resta incontroverso a origem da dívida e 
ausência de pagamento da apelante para com o apelado, que recebeu 
prontamente  o  dinheiro  do  mesmo  para  quitar  sua  dívida  que  havia 
assumido junto ao banco. 

Ademais,  o  Código  Civil/2002  assim  dispõe  sobre  a 
possibilidade de sub-rogação de dívidas pagas:

Art.  346.  A sub-rogação opera-se,  de pleno 
direito, em favor:
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I - do credor que paga a dívida do devedor 
comum;

Nessa vertente se posiciona a jurisprudência pátria:

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO  - 
PAGAMENTO PELO AVALISTA - SUB-ROGAÇÃO 
-  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  CREDOR 
ORIGINÁRIO  -  VERIFICAÇÃO  -  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.  -A  sub-rogação não  extingue  o 
contrato  primitivo  mas  provoca a  substituição 
do  credor  original  pelo  interessado  que 
quitou débito original.  -A instituição financeira 
que  firmou  o  contrato  sub-rogado  não  possui 
legitimidade para figurar no polo passivo de ação 
revisional,  vez que com a sub-rogação aquele 
que pagou é que passa a ter todos os direitos 
e  garantias  previstos  no  contrato.  -Recurso 
não provido.

(TJ-MG - AC: 10498120016601001 MG , Relator: 
Márcia  De  Paoli  Balbino,  Data  de  Julgamento: 
21/03/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 11/04/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA. 
CÉDULA  RURAL  HIPOTECÁRIA  INADIMPLIDA. 
PAGAMENTO PELO AVALISTA. SUB-ROGAÇÃO. 
DIREITOS  DO  CREDOR.  NOVA  TESE 
APRESENTADA EM DEFESA. PROVA. ÔNUS DO RÉU 
PREVISTO  NO  ART.  333,  II,  DO  CPC.  NÃO 
ATENDIMENTO.  RECURSO  DESPROVIDO.  I  - 
Compete  ao  juiz,  por  ser  o  destinatário  das 
provas,  indeferir  aquelas  reputadas  inúteis  ao 
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deslinde da demanda, consoante expresso no art. 
130 do CPC. II - COMPROVADO O PAGAMENTO 
DO CRÉDITO  PELO  AVALISTA,  ATRAVÉS  DE 
DOCUMENTOS IDÔNEOS, ESTE SE SUB-ROGA 
NOS  DIREITOS  E  AÇÕES  DO  CREDOR 
ORIGINÁRIO,  PODENDO,  ASSIM,  AJUIZAR 
DEMANDA  PARA  RECUPERAR  A  QUANTIA 
DESPENDIDA. II - Incumbe ao Réu comprovar a 
existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito do Autor,  nos termos do art. 
333, inciso II, do CPC. IV- Não trazendo provas de 
suas  alegações,  não  há  como  acolher  a  tese 
defensiva  em  detrimento  das  evidências 
satisfatórias carreadas pelo Autor.

(TJ-MG - AC: 10647100026572001 MG , Relator: 
Leite  Praça,  Data  de  Julgamento:  25/04/2013, 
Câmaras  Cíveis  /  17ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de 
Publicação: 14/05/2013).

No mesmo sentido, pelo  Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
AVALISTA. PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO. 
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE 
FATO E DE DIREITO. A parte-ré apresentou razões 
de apelação confrontando diretamente a sentença, 
com ampla exposição de fatos e fundamentos de 
direito.  Inteligência  do  art.  514,  II,  do  CPC. 
Preliminar  rejeitada.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO. 
INTERESSE PROCESSUAL. O credor pode escolher 
a via processual que entender mais adequada para 
a  proteção  dos  seus  interesses,  desde  que  isso 
não  implique  prejuízo  ao  devedor.  Preliminar 
rejeitada. PRESCRIÇÃO. O prazo para a pretensão 
de  cobrança  de  dívidas  líquidas  constantes  de 
instrumento público ou particular é de cinco anos, 
conforme disposto no inciso Ido § 5º do artigo 206 
do  Código  Civil  de  2002.  O  AVALISTA,  QUE 
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SATISFAZ  A  DÍVIDA  POR  INTEIRO,  SUB-
ROGA-SE  NOS  MESMOS DIREITOS  E  AÇÕES 
QUE O CREDOR POSSUÍA, inclusive em relação 
aos prazos prescricionais. Prescrição reconhecida. 
APELAÇÃO  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº 
70056270267,  Décima  Nona  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio 
Angelo, Julgado em 11/03/2014).

(TJ-RS -  AC:  70056270267 RS ,  Relator:  Marco 
Antonio Angelo, Data de Julgamento: 11/03/2014, 
Décima Nona Câmara Cível,  Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 24/03/2014)

Veja-se  julgado  do  Tribunal  Regional  Federal  1ª 
Região:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE 
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  PAGAMENTO  DA 
DÍVIDA  PELO  AVALISTA.  SUB-ROGAÇÃO 
LEGAL.  ART.  346,  III,  DO  CÓDIGO  CIVIL. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CAIXA 
ECONÔMICA  FEDERAL.  RETIFICAÇÃO  DA 
AUTUAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO  NA 
JUSTIÇA  ESTADUAL  PARA  SATISFAÇÃO  DO 
CRÉDITO  PELO  SUB-ROGADO.  SENTENÇA 
REFORMADA.  APELAÇÃO  A  QUE  SE  DÁ 
PROVIMENTO. I - O avalista que liquida o débito 
objeto  da  execução  de  título  extrajudicial 
promovida pela Caixa Econômica Federal se sub-
roga nos direitos da credora originária, razão pela 
qual  deve  prosseguir,  porém  no  polo  ativo,  na 
demanda  executória.  Inteligência  dos  arts.  346, 
III,  do  Código  Civil  e  567,  III,  do  Código  de 
Processo Civil. II - Compete à Justiça Estadual o 
prosseguimento de processo de execução em que 
não mais figura como credora a Caixa Econômica 
Federal,  àquele  Juízo  incumbindo,  inclusive,  o 
exame de  pedido  de  homologação  de  transação 
extrajudicial entre o credor sub-rogado e um dos 
devedores, ocorrida após a sub-rogação legal. III - 
A  sub-rogação  da  apelante  nos  direitos  da 
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Caixa Econômica Federal impõe que a empresa 
pública federal  apresente os originais  dos títulos 
exeqüendos  que  amparam  a  execução  por  ela 
iniciada, bem como proceda à retificação do valor 
da  causa,  a  fim  de  que  passe  a  equivaler  ao 
montante efetivamente pago (art. 350 do Código 
Civil).  IV  -  Apelação  a  que  se  dá  provimento. 
Retificação  da  autuação,  para  que  a  apelante 
passe  a  figurar  no  polo  ativo  da  demanda, 
mantendo José Carlos Barbosa e Brexó Carlos da 
Mota  no  polo  passivo.  Intimação  da  Caixa 
Econômica  Federal,  para  que  apresente  os 
originais dos títulos que embasam a execução no 
prazo de 30 dias e para que retifique o valor dado 
à causa. Remessa dos autos à Justiça Estadual.
(TRF-1  -  AC:  702  GO  0000702-
35.2006.4.01.3503,  Relator:  DESEMBARGADOR 
FEDERAL  JIRAIR  ARAM  MEGUERIAN,  Data  de 
Julgamento: 03/05/2013, SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: e-DJF1 p.115 de 16/05/2013). 

Dessa forma, resta claro o direito do apelado em sub-
rogar-se na dívida discutida, ou seja, detém todos os direitos do credor 
originário,  Caixa Econômica Federal,  podendo demandar em juízo para 
perseguir seu crédito, assim como o fez. 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 346, I, c/c 
899,  §1º,  todos do CC/2002 e jurisprudência  colacionada,  REJEITO A 
PRELIMINAR AVENTADA e  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso 
apelatório, mantendo-se a sentença em todos os termos.

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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