
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Apelação Cível Nº 0106094-72.2012.815.2001 — 17ª Vara Cível da Capital
Relator        : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Josenaldo Florencio Honorato
Advogado : Josmar Vinicius Souza Bezerra 
01Apelado   : Cártorio Santiago Pereira 
Advogado : Luciana Barbosa de Brito Pereira
02 Apelado  : Itaú S/A 
Advogado    : Saulo Costa de Albuquerque

APELAÇÃO CÍVEL  — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — 
MANUTENÇÃO  DE  NOME  INSCRITO  NO 
CADASTRO  DE  INADIMPLENTES  — 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO — IRRESIGNAÇÃO 
—RECONHECIMENTO  DA  EXISTÊNCIA  DA 
DÍVIDA — EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA 
EM  FAVOR  DO  RECORRENTE  PELO  BANCO 
RECORRIDO  —  DEVER  DO  INTERESSADO  DE 
PROVIDENCIAR  A  BAIXA  DO  PROTESTO  EM 
CARTÓRIO  —  AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTOS 
PARA RESPONSABILIZAÇÃO — ‘INOCORRÊNCIA 
DE  DANO  MORAL  —  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA  —  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO 
APELATÓRIO.

— Art. 26: O cancelamento do registro do protesto será solicitado 
diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 
interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja 
cópia ficará arquivada.

   § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou 
documento  de  dívida  protestado,  será  exigida  a  declaração  de 
anuência,  com  identificação  e  firma  reconhecida,  daquele  que 
figurou  no  registro  de  protesto  como  credor,  originário  ou  por 
endosso translativo. (Lei 9294/97)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes 
autos acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  negar provimento à 
Apelação Cível.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Josenaldo 
Florencio Honorato contra sentença proferida pelo juiz a quo (fls.64/70), nos autos da 
Ação de Obrigação de Fazer c/c  Danos Morais,  em face do Cartório Santiago 
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Pereira  e  Itaú  S/A que  julgou improcedente  o  pedido  formulado  com relação  ao 
promovido Banco Itaú, condenando a parte promovente no pagamento da custas e 
honorários advocatícios, fixados em R$500,00, observando o que dispõe o art. 12 da 
Lei 1060/50. Com relação ao segundo promovido, Cartório Santiago Pereira Serviço 
Notarial e Registral, declarou extinto o presente processo sem resolução de mérito.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 72/80, afirma a 
necessidade  de  procedência  do  pedido  inaugural,  tendo  em  vista  que  restou 
comprovado nos autos  que a  permanência  da inclusão indevida do seu nome nos 
bancos restritivos de crédito gerou-lhe danos morais irreparáveis. 

Não foram apresentadas contrarrazões. Certidão fl.87v.

   Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria de Justiça não 
emitiu parecer opinativo.
 

É o relatório. 

VOTO

A lide resume-se ao fato do promovente afirmar que teve seu 
nome negativado no rol de inadimplentes por dívida contraída junto ao Banco Itaú, já 
devidamente quitada.  Em decorrência  de tal  fato ajuizou ação de indenização  por 
danos morais, sendo esta julgada improcedente com relação ao promovido Banco Itaú 
e declarada extinta  com relação ao segundo promovido,  Cartório  Santiago Pereira 
Serviço Notarial e Registral.

Sustenta o apelante a necessidade de procedência do pedido 
inaugural,  tendo em vista que restou comprovado nos autos que a permanência da 
inclusão  indevida  do  seu nome nos  bancos  restritivos  de crédito  gerou-lhe  danos 
morais irreparáveis.  

Prima facie,  impende gizar  a  respeito  do dano moral,  que 
emergiu da Carta Política de 1988, a qual trouxe o direito a sua reparação no artigo 
5º, incisos V e X, e, mais recentemente, o atual Código Civil, cumprindo as diretrizes 
constitucionais, garantiu o ressarcimento por abalos emocionais e psíquicos a quem 
forem causados, consoante se verifica do artigo 186, in verbis, respectivamente: 

"Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  
natureza,  garantido-se  aos brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  
País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[..]  
V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material e moral ou à imagem. 
[...]  
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral  
decorrente de sua violação". 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que  
exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

Verifica-se,  pois,  que  o  direito  brasileiro  tutela  os  valores 
íntimos da personalidade, possibilitando mecanismos adequados de defesa contra as 
agressões injustas que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever 
legal amplo de não lesar.

Pois  bem.  No  caso  em  exame  não  há  que  se  falar  em 
ocorrência  de danos morais.  Conforme restou esclarecido na sentença de primeiro 
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grau,  a parte recorrente  não discorda da existência  da dívida,  mas tão-somente se 
insurge quanto a manutenção do protesto após a quitação da dívida. 

No entanto,  da  análise  dos  autos  extrai-se  que  o  Banco 
demandado agiu nos ditames da Lei 9492/97 ao expedir a carta de anuência para o 
cancelamento do protesto (fl. 15). Porém, seria dever do promovente ir até o cartório 
no qual se encontra protestado o referido título para proceder a baixa no respectivo 
protesto.

   Vejamos o que diz o art.  26 da Lei que regulamenta o 
protesto de títulos e outros documentos (Lei 9492/97):

  Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado 
diretamente  no  Tabelionato  de  Protesto  de  Títulos,  por  qualquer  interessado,  mediante 
apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

   § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou 
documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e 
firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por 
endosso translativo.

                                          Vejamos, ainda, jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios 
no mesmo sentido :

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANO 
MORAL.  PROTESTO.  Dano  moral.  Inocorrência.  Hipótese  em 
que era possível ao devedor providenciar na baixa do protesto, nos  
termos do contido no art. 26 da Lei nº 9492/97. Ausência de abalo 
moral  quando  a  própria  parte  contribui  para  o  ocorrido.  Apelo 
desprovido.  (TJRS;  AC  189877-61.2014.8.21.7000;  Santiago; 
Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; 
Julg. 26/06/2014; DJERS 07/07/2014)

DIREITO  CIVIL.  CONSUMIDOR.  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS. PROTESTO LÍCITO. DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO. 1.  Acórdão elaborado de conformidade  com o 
disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e arts. 12, inciso IX, 98 e 
99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Tendo em vista 
que o débito protestado é datado de 1998 e não consta qualquer 
prova de que tal  restrição foi  indevida,  não há como ser  a parte 
autora indenizada por danos morais. 3. Fato é que não consta notícia 
de  possível  ilegalidade no protesto,  esse,  portanto,  é  considerado 
lícito e deve o próprio interessado diligenciar  o cancelamento do 
registro no cartório respectivo, após a quitação da dívida. 4. No caso 
em tela, o protesto cambial era devido, diante da inadimplência, não 
havendo,  naquele  momento  pretérito,  impedimento  ao  bando  de 
efetuar  o  aponte  e  o  protesto.  Assim,  a  iniciativa  do  banco 
demandando foi legítima, por caracterizar o exercício regular de um 
direito, em face do inadimplemento. 5. Segundo prescreve o art. 2º 
da  Lei  nº  6690/79,  o  cancelamento  do  protesto  é  atribuído  ao 
devedor, que deu azo ao aponte do título, não podendo, por isso, 
pretender reparação por danos morais. 6. Certo é também que o art. 
26,  cabeça,  da  Lei  nº  9492/97,  faculta  a  qualquer  interessado  o 
cancelamento do protesto, e ninguém mais preocupado nessa atitude 
que  não  o  próprio  devedor.  7.  Recurso  conhecido  e  improvido. 
Conteúdo da sentença mantido por seus próprios fundamentos. 8. 
Recorrente,  vencido,  condenado  ao  pagamento  das  custas 
processuais. Sem honorários sucumbenciais haja vista a ausência de 
contrarrazões.  (TJDF;  Rec  2014.03.1.000971-5;  Ac.  798.537; 
Segunda  Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  do  Distrito 
Federal;  Rel.  Juiz  Lizandro  Garcia  Gomes  Filho;  DJDFTE 
01/07/2014; Pág. 204)
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AÇÃO  DE  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO 
CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO 
DE CARTA DE ANUÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. BAIXA 
DO  PROTESTO.  ONUS  DO  DEVEDOR.  SENTENÇA 
MANTIDA. Ao contrário do que defende a apelante, competia a ela 
comprovar a negativa de emissão da carta de anuência para a baixa 
do  protesto  contra  si  legitimamente  realizado,  posto 
confessadamente  inadimplente.  Vale  destacar  que,  em  nenhum 
momento  a  apelante  alegou  que  tenha  ocorrido  tal  negativa, 
limitando-se a alegar que efetuou o pagamento e que, a despeito 
disso,  o  protesto  foi  mantido.  Competia  à  apelante,  com  a 
regularização de sua situação frente ao banco credor, diligenciar no 
sentido de proceder à baixa do protesto, a teor do que dispõe o art. 
26 da Lei nº.  9492/97, in verbis:  "o cancelamento do registro do 
protesto será solicitado diretamente no Tabelionado de Protesto de 
Títulos,  por  qualquer  interessado,  mediante  apresentação  do 
documento protestado, cuja cópia ficará arquivada". (TJMG; APCV 
1.0024.11.284742-1/001;  Rel.  Des.  Alberto  Henrique;  Julg. 
24/04/2014; DJEMG 09/05/2014)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO DEVIDO. 
INTIMAÇÃO  DO  DEVEDOR  POR  MEIO  DE  EDITAL. 
LEGALIDADE. CANCELAMENTO DO REGISTRO. ÔNUS DO 
DEVEDOR.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.  1.  Nos 
termos  do  art.  14  da  Lei  nº  9492/97,  protocolizado  o  título  ou 
documento de dívida, compete ao Tabelião de Protesto expedir a 
intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do 
título ou documento. Não conspurca o ato a intimação do devedor 
por meio de edital se preenchidas as condições do art. 15 da mesma 
Lei.  2.  Cabe ao  devedor  solicitar  ao  cartório  o  cancelamento  do 
registro  do protesto mediante  a  apresentação do comprovante  do 
pagamento ou carta de anuência (artigo 26 da Lei nº 9.492/97). 3. 
Recurso conhecido e não provido. 4. Confirmo, por seus próprios 
fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 
nº 9.099/95.  5.  Recorrente condenado ao pagamento das custas e 
dos  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em 10%  do  valor  da 
causa.  A exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da 
assistência  judiciária.  (TJDF;  Rec  2013.03.1.015382-5;  Ac. 
769.871;  Terceira  Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  do 
Distrito  Federal;  Relª  Juíza  Edi  Maria  Coutinho  Bizzi;  DJDFTE 
24/03/2014; Pág. 443) 

                                 Pelo exposto, verifica-se que não há o que ser modificado na 
decisão de 1º grau, na medida em que restou devidamente comprovado que  o Banco 
promovido  expediu  a  carta  de  anuência  em  favor  do  promovente  para  que  este 
providenciasse a devida baixa no respectivo cartório, ficando a parte interessada, no 
entanto, inerte.

                                 Por tais razões, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

     
É como voto.

Presidiu a Sessão a. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Participaram do julgamento, o Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
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Presente ao julgamento o  Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.

                                              João Pessoa, 04 de setembro de 2014.
                                

Ricardo Vital de Almeida
Relator
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