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Origem : 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
Relator : Eduardo José de Carvalho Soares - Juiz Convocado
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Apelado    : José  Ronaldo  Pereira  Chaves  e  Cia  LTDA –  ME
(Moveletro) 
Advogado : André Luiz Cavalcanti Chaves(OAB/PB 18.467)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO  MORAL.  EXISTÊNCIA  DE  NEGÓCIO
JURÍDICO.  PACTUAÇÃO  ENTRE  AS  PARTES.
INADIMPLEMENTO.  COMPROVAÇÃO.  ACERVO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE.  NEGATIVAÇÃO  DO
NOME  DO  CONSUMIDOR.  EXERCÍCIO  REGULAR
DO  DIREITO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  188,  I,  DO
CÓDIGO  CIVIL.  INEXISTÊNCIA  DO  DEVER  DE
INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE  DO  ÓRGÃO  MANTENEDOR
DO  CADASTRO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

Tendo a inserção do nome do autor sido motivada pelo
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inadimplemento do contrato de financiamento firmado
entre as partes, não há que se falar em conduta ilícita da
empresa  credora,  pois,  nos  termos  do  art.  188,  I,  do
Código  Civil,  a  sua  atuação  decorreu  do  exercício
regular de um direito.

Cabe ao órgão mantenedor de cadastro de proteção ao
crédito a prévia notificação do devedor (Súmula 359 do
STJ).

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Rennys
Demetrius de Araújo Lima, hostilizando sentença (fls. 55/56v) do Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais ajuizada em face da  José Ronaldo Pereira
Chaves e Cia LTDA – ME (Moveletro), julgou improcedente o pedido. 

Em  suas  razões,  fls.  58/67,  o  recorrente  sustenta  a
ilegalidade da negativação do seu nome junto ao cadastro de restrição ao
crédito,  já  que  não  houve  comunicação  prévia,  bem  como  que  a
empresa/apelada causou dano moral ao cobrar a dívida à sua genitora, que
não faz parte da relação jurídica. Por fim, postula o provimento do apelo. 

Contrarrazões, fls. 70/74, pugnando pela manutenção da
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sentença. 

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória, fls. 80/81.

É o relatório.

V O T O  

Versa  o  feito  sobre  pedido  de  indenização  por  danos
morais  em decorrência  do  nome do autor  ter  sido incluído  em cadastro
restritivo de crédito, a pedido da promovida, por inadimplência. 

Alega  o  promovente  que  contraiu  um  débito  junto  à
empresa/promovida no valor de R$ 230,00,  que a empresa não cobrou a
dívida;  e  sem  qualquer  comunicação  prévia,  teve  seu  nome  inscrito  no
cadastro de restrição ao crédito, fl. 13. 

Sustenta, ainda, que um funcionário da demandada teria
cobrado a dívida à sua genitora, obrigando-a a quitá-la, fl. 12.

Cumpre  salientar  que  o  nome do  autor  realmente  foi
negativado,  a  pedido  da  apelada/recorrida,  conforme  demonstram  os
documentos  de  fls.  13/14.  Desta  forma,  basta  analisar  se  o  dito
cadastramento ocorreu de forma lícita, o que passo a fazer.

Verifico que o próprio autor reconhece a existência do
débito junto à empresa/recorrida, bem como sua inadimplência à época da
inscrição do cadastro de restrição ao crédito em 12/08/2012, já que somente
em 13/01/2014 houve o efetivo adimplemento, fl. 12. 

Assim,  a  inclusão  de  seu  nome  nos  cadastros  de
proteção  ao  crédito  ocorreu  de  forma  legítima,  no  exercício  regular  do
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direito, não havendo falar em ilícito ou reparação moral.

Ademais, não há como responsabilizar a empresa pela
ausência  de  comunicação  ao  consumidor  acerca  da  negativação  de  seu
nome, uma vez que incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, promover a
prévia  notificação  da  inscrição  nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  nos
termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Nessa senda, nos termos do art. 927 c/c o 186, ambos do
Código  Civil,  para  que  haja  o  dever  de  indenizar,  imprescindível  a
presença,  simultânea,  dos  pressupostos  ensejadores  da  responsabilidade
civil, a saber, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano
existente.

Contudo, tais pressupostos não restaram atendidos, pois
a conduta da empresa,  ao inserir  o nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito, tem respaldo legal, haja vista o art. 188, I, do Código
Civil,  enunciar  não  constituir  atos  ilícitos  os  praticados  “no  exercício
regular  de  um  direito  reconhecido”.  Assim,  amoldando-se  a  conduta
questionada ao conceito de exercício regular de um direito, dela não surge o
dever de indenizar.

Portanto,  somente  haveria  a  possibilidade  de
responsabilização  civil  da  demandada  se  comprovada  alguma  conduta
ilícita sua, o que não ocorreu.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
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SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.  EXISTÊNCIA  DE

NEGÓCIO  JURÍDICO.  PACTUAÇÃO  ENTRE  AS  PARTES.

INADIMPLEMENTO.  COMPROVAÇÃO.  ACERVO

PROBATÓRIO SUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO

CONSUMIDOR.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER

DE  INDENIZAR.  INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO  DA

SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - Nos termos do art.  188, I,  do

Código Civil, os atos praticados no exercício regular de um direito

reconhecido não constituem ilícitos, pelo que não sujeitam quem os

pratica a responsabilização por eventual dano. - Tendo a inserção

do nome do autor, sido motivada pelo inadimplemento do contrato

de financiamento firmado entre as partes, não há que se falar em

conduta ilícita da instituição financeira,  pois,  nos termos do art.

188, I, do Código Civil, a sua atuação decorreu do exercício regular

de  um  direito.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00007155820178150000,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES.  FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO ,  j.

em 15-08-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR DANOS

MORAIS.  INADIMPLEMENTO  CONFIGURADO.  MORA

CONSTITUÍDA.  INSERÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA  NOS

ÓRGÃOS  RESTRITIVOS  DE  CRÉDITO.  EXERCÍCIO

REGULAR  DE  DIREITO.  DANO  MORAL  INEXISTENTE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA “A QUO”.  DESPROVIMENTO

DO  APELO.  Demonstrado  que  a  apelante  encontra-se

inadimplente  com  o  contrato  ao  qual  firmou,  caracterizando-se,

portanto,  a mora,regular também é a inscrição de seu nome nos

órgãos  restritivos  de  crédito,  não  havendo  que  se  falar  em

indenização por dano moral, uma vez que o banco promovido agiu

apenas  no exercício  regular  de  seu direito.  (TJPB;  APL 0005661-

50.2011.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
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Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 14/10/2015; Pág. 17)

Quanto à alegação de que funcionário da recorrida teria
obrigado  a  genitora  do  autor  a  quitar  a  dívida,  não  há  nenhuma
comprovação nesse sentido, além do que, se terceiro adimpliu o débito, isso
se deu de forma espontânea, já que não tinha nenhuma obrigação legal com
a credora.

Assim, não vislumbro razões para modificar o julgado
hostilizado, pois proferido em harmonia com o acervo probatório encartado
aos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 10 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além deste Relator, o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, o Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 12 de abril de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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