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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO
DE  TUTELA  ANTECIPADA.  NOME  DO
RECORRENTE  NO  BANCO  CADASTRAL  DE
INADIMPLENTES.  RETIRADA  DA  INSERÇÃO
ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO. SÚMULA Nº
39,  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
PARAÍBA.  ACOLHIMENTO  COGENTE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- A Súmula nº 39, desta Corte de Justiça, determina
que  “é  ilegítima  a  inserção  do  nome  do  devedor
inadimplente nos cadastros de órgão de proteção ao
crédito,  enquanto tramita ação em que se discute a
existência da dívida ou a amplitude do débito”.

-  Existindo  orientação  sedimentada  no  órgão
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colegiado  deste  tribunal,  nada  obsta  que  o  relator
desde  logo,  aplicando  o  princípio  da  jurisdição
equivalente, decida monocraticamente o recurso.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/07, interposto por Leonidas Chaves da Silva contra a decisão, fls. 45/46, proferida
pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos
da  Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais e
pedido de tutela antecipada proposta em desfavor de  Hipercard Banco Múltiplo
S/A, indeferiu o  pedido  parcial  de  tutela  antecipada,  consignando  os  seguintes
termos em seu excerto dispositivo:

Diante  do  exposto,  INDEFIRO o  pedido  de
antecipação  parcial  da  tutela  nesta  ocasião,  nada
obstando que seja reapreciado em momento futuro,
caso  surjam  novas  provas  aptas  a  modificar  o
posicionamento do Juízo. Defiro a justiça gratuita.

Nas suas razões, o recorrente, após abordar os fatos
da lide, sustentou, por diversos motivos, a impropriedade do provimento agravado,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo, consistente na retirada de seu
nome cadastros restritivos de crédito.

Liminar deferida, fls. 55/58.

Informações, fls. 64/65.

Certidão de fl. 67, noticiando a inércia do agravado
em apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, fls. 68/70, através da Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, absteve-se de opinar no mérito.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

Insurge-se  Leonidas  Chaves  da  Silva em  face  da
decisão  a quo que indeferiu o pedido de antecipação da tutela postulado na  Ação
Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de
tutela antecipada, ajuizada em desfavor do Hipercard Banco Múltiplo S/A.

A  pretensão  do  recorrente,  conforme  razões  do
instrumental, consiste na ordem de retirar o seu nome nos cadastros restritivos de
crédito,  enquanto  se  mantiver  a  discussão  acerca  do  débito  ora  discutido  pela
instituição bancária agravada. 

Sem maiores delongas, assiste razão ao recorrente.

Isso  porque,  com relação  a  sua  pretensão  recursal,
qual  seja,  ordem  judicial  no  sentido  de  se  retirar  a  negativação  do  nome  de
consumidor  enquanto  se  discute  débito  noticiado  na  demanda  originária,  existe
Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de ser ilegítima, em casos tais, a
inserção do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, senão vejamos:

É  ilegítima  a  inserção  do  nome  do  devedor
inadimplente nos cadastros de órgão de proteção ao
crédito, enquanto tramita ação em que se discute a
existência da dívida ou a amplitude do débito.  

Nesse sentido, o seguinte aresto deste Sodalício:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  LIMINAR  DEFERIDA
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PARCIALMENTE  PELO  JUÍZO  A  QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS
PARCELAS INCONTROVERSAS. INVIABILIDADE
DE INCLUSÃO DOS AUTORES NOS CADASTROS
DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR  DO  RECORRENTE  PARA
CONSIGNAÇÃO  EM  JUÍZO  DOS  VALORES
INCONTROVERSOS.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  SUCUMBÊNCIA  MATERIAL.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  REGISTRO  DOS
DEVEDORES  NOS  CADASTROS  DE
INADIMPLENTES.  INADMISSIBILIDADE.
SUMÚLA  39  DO  TJPB.  DESPROVIMENTO  AO
AGRAVO. [...].  A Súmula nº 39 do TJPB considera
ilegítima  a  inserção  do  nome  do  devedor  em
cadastros  de  proteção  ao  crédito,  enquanto  se
discute  o  débito  existente.  Assim,  não  merece
prosperar o requerimento da instituição financeira, a
fim  de  que  o  nome  dos  autores/agravados  sejam
negativados. (TJPB;  Rec.  2000531-10.2013.815.0000;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 24/04/2014;
Pág. 13).

Sendo  assim,  nesta  fase  do  processo,  o  direito
alegado pelo autor/agravante mostra-se pertinente, pois o nome inserido no cadastro
de  inadimplentes,  além  de  acarretar  presumíveis  prejuízos,  causa  incontestável
constrangimento.

Por  fim,  é  de  se  aplicar  à  hipótese  o princípio  da
jurisdição equivalente, permitindo o julgamento monocrático do decisum, nos termos
do  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,  conferindo  à  parte,  prestação
jurisdicional equivalente à que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo
órgão colegiado.
Agravo de Instrumento nº 2012839-44.20148150000                                                                                                                                                                        4



Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

P. I. 

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                               Relator
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