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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0122405-94.2012.815.0011.
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Comercial de Farpados e Grampos.
ADVOGADA: José de Arimatéa da Neves e Fabiana Batista Neves.
APELADO: Banco Santander S/A.
ADVOGADO: Henrique José Parada Simão e Elísia Helena de Melo Martini.

EMENTA: COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 
TUTELA  ANTECIPADA  C/C  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS. 
NULIDADE  PROCESSUAL.  REQUERIMENTO  DE  JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  APELANTE  NOS 
CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE 
DIREITO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

1.  As  partes  formularam,  por  ocasião  da  audiência  de  conciliação,  o  pedido  de 
julgamento da lide no estado em que se encontrava, razão pela qual não há que se 
falar  em  cerceamento  do  direito  de  defesa,  por  não  ter  sido  realizada  a  fase 
instrutória. 

2. Os depósitos efetuados amortizaram o débito, mas não o quitaram, subsistindo 
saldo devedor a justificar os procedimentos de cobrança adotados pelo Apelado, que 
culminaram com a inscrição negativa do nome da Apelante junto aos órgãos de 
proteção ao crédito, amparado pela excludente do exercício regular de um direito.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0122405-94.2012.815.0011,  em que  figuram Comercial  de  Farpados  e 
Grampos no polo ativo e Banco Santander (Brasil) S.A no polo passivo da demanda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,  rejeitada  a 
preliminar de nulidade do processo, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

Comercial  de  Farpados  e  Grampos  interpôs  Apelação  contra  Sentença 
proferia pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande,  nos autos da 
Ação  Cominatória  de  Obrigação  de  Fazer,  com  pedido  de  Tutela  Antecipada, 
cumulada  com  Indenizatória  por  Danos  Morais,  ajuizada  em  face  do  Banco 
Santander  (Brasil)  S.A,  que  julgou  improcedente  o  pedido,  condenando-a  ao 
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  arbitrados  em  R$ 
2.000,00 (dois mil reais), como fulcro no artigo 20, § 4º, do CPC.

Em suas razões, f. 181/190, arguiu a preliminar de nulidade processual, ao 



argumento de que embora tenha requerido na exordial a produção de provas, a fase 
instrutória do processo não lhe foi oportunizada, cerceando seu direito de defesa. No 
mérito, argumentou que o contrato de financiamento foi quitado, portanto ilegítima 
a inscrição negativa de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito;  arguiu 
que  o  Juiz  a  quo se  equivocou  ao  afirmar  que  não  foi  comprovado  o  direito 
postulado,  porquanto  há  elementos  nos  autos  a  demonstrá-lo,  e  a  simples 
desobediência  do  Apelado  em cumprir  a  decisão  interlocutória  já  caracteriza  o 
resultado danoso. 

Postulou  pelo  provimento  do  Apelo  e  consequente  acolhimento  da 
preliminar de nulidade processual, quando não, pela reforma da Sentença para que 
seja julgado procedente o pedido indenizatório.

Nas  contrarrazões,  f.  194/213,  o  Apelado  renovou  os  argumentos 
contestatórios e arguiu ter agido amparado pela excludente de ilicitude do exercício 
regular de um direito, porquanto existente saldo remanescente que não foi pago, o 
que lhe permitiu adotar os procedimentos de cobrança e a inscrição negativa do 
nome  da  empresa  junto  aos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  pugnando  pelo 
desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por inexistirem quaisquer 
das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo foi comprovado, f. 219/222. Presentes os 
demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Não há que se falar em cerceamento ao direito  de defesa das partes,  em 
especial da Apelante, porquanto os litigantes requereram o julgamento antecipado 
da lide, por ocasião da audiência de conciliação, f. 173, conduta apta a demonstrar 
não  terem interesse  em produzir  outras  provas,  além daquelas  já  existentes  nos 
autos, que implica na dispensa espontânea da realização da fase instrutória, razão 
pela qual rejeito a preliminar de nulidade do processo suscitada.

A Apelante argumenta que a inscrição negativa de seu nome é ilegítima, uma 
vez que o débito que lhe é atribuído foi pago e que a partir de ajuste destinado à 
liquidação  antecipada  do  contrato  de  financiamento  realizou  dois  depósitos  em 
conta-corrente  da  instituição  financeira,  um no  dia  20.01.2012  no  valor  de  R$ 
11.471,61 (onze mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) e 
outro no dia 15.02.2012 no valor de R$ 37.889,36 (trinta e sete mil oitocentos e 
oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).

A dívida contraída não foi efetivamente quitada com o pagamento dos R$ 
49.360,97 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) 
mencionados, porquanto o extrato bancário do mês de março de 2012, f. 20, atesta 
que após o aludido pagamento ainda restou saldo devedor de R$ 26.262,40 (vinte e 
seis  mil,  duzentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  quarenta  centavos),  circunstância 
conhecida  pela  Apelante,  tanto  que  realizou  outro  abatimento  no  valor  de  R$ 
26.257,90 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), 
em 10/05/2012, f. 22, que também não saldou a dívida. 



Sobre  o  saldo  remanescente  de  R$  7.441,02  (sete  mil  quatrocentos  e 
quarenta e um reais e dois centavos), f. 22, foram aplicados os encargos contratuais, 
alcançando a dívida o quantum de R$ 13.987,65 (treze mil, novecentos e oitenta e 
sete reais e sessenta e cinco centavos), em outubro de 2012, f. 17, quando então foi 
promovida  a  inscrição  do  nome  da  empresa  devedora  junto  aos  cadastros  de 
proteção ao crédito pela instituição financeira.

Inexistem  nos  autos  qualquer  comprovação  de  terem  sido  pagos  pela 
Apelante os valores apontados como ainda devidos, motivo pelo qual o Apelado 
exerceu, regularmente, seu direito de credor, CC, 188, I, e não deu causa a qualquer 
ilicitude que repercutisse no dever de indenizar. 

Isso posto, conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de nulidade do 
processo, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de fevereiro de 
2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho,  dele também participando, além deste Relator,  o 
Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


