
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007666-39.2014.815.0000.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Cabedelo.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Agravante : Bompreço Supermercado Nordeste LTDA.
Advogado : Ricardo Franceschini.
Agravada : Aureni Fonseca D'Almeida.
Advogada : Cristiane Travassos Lima de Medeiros.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIMINAR.
DETERMINAÇÃO  DE  ABSTENÇÃO  DE
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  DEMANDANTE
DE  PRIMEIRO  GRAU  EM  CADASTRO  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  ALEGAÇÃO  DA
AGRAVANTE  DE  IMPOSSIBILIDADE  DO
CUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO
FAZER  QUE  LHE  FOI  IMPOSTA.
IMPROCEDÊNCIA.  DISCUSSÃO DO DÉBITO
EM  JUÍZO.  CORRETA  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA Nº 39 DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
LIMITAÇÃO  DA  MULTA  DIÁRIA  FIXADA.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  A  UM
PATAMAR  DE  RAZOABILIDADE  EM
SINTONIA  COM  A  FINALIDADE
COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

-  É  manifesta  a  improcedência  da  alegação  da
sociedade agravante no sentido da impossibilidade da
obrigação  de  não fazer  que  lhe  foi  imposta,  sob  o
argumento  de  que  não  possui  ingerência  sobre  as
cobranças das faturas da administradora do cartão de
crédito demandada.

- Sendo o comando direcionado a ambas as empresas
demandadas,  num  eventual  descumprimento  e
atividade  de  inscrição  indevida,  a  multa  imposta
observará  a  parte  responsável  pela  desobediência,
sendo a esta dirigida. Assim, ainda que se reputasse
impossível,  portanto,  a  obrigação de não fazer,  não
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haveria prejuízo na sua imposição, porque dela não se
vislumbra  qualquer  dano  que  possa  ocasionar  à
empresa recorrente.

- A estipulação de um limite à cominação de multa
para  o  descumprimento  de  obrigação  determinada
judicialmente  é  medida  razoável  e  prudente,
atendendo à própria finalidade cominatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bompreço
Supermercados do Nordeste LTDA contra decisão (fls. 51/52) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo que, nos autos da Ação Declaratória
de  Inexistência  de  Débito  c/c  Indenização por  Danos  Morais ajuizada  por
Aureni Fonseca D'Almeida em face do recorrente, deferiu o pleito formulado
pela parte agravada nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO a liminar por entender
estarem presentes os seus requisitos, o que faço com
fulcro no art. 273, §7º, do CPC, DETERMINANDO,
em consequência, que os promovidos se abstenham
de inscrever o nome da autora nos bancos de dados
dos Órgãos de Proteção ao Crédito ou caso já tenha
inscrito,  proceda  à  sua  exclusão,  com  relação  ao
débito narrado na inicial, no prazo de 10 dias, sob
pena de aplicação de multa diária no valor de R$
200,00 (duzentos reais)”.

Em suas razões (fls. 02/17),  a agravante relata que a recorrida
ajuizou  a  referida  ação  em  primeiro  grau  sob  a  alegação  de  que  foi
surpreendida  com  o  recebimento  de  faturas  em seu  cartão  de  crédito  IBI
CARD discriminando débitos em relação aos quais sustenta não ter realizado,
acrescentando  ter  entrado  em contato  com a  administradora  de  seu  cartão
creditício e solicitado o cancelamento das compras, tendo, porém, perdurado
as cobranças. 

Afirma o recorrente que, com base nessa alegação autoral,  o
juiz singular concedeu a antecipação de tutela para abstenção de inscrição do
nome da demandante, ora agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

Ressalta o equívoco do julgado, salientando que “o Bompreço
Supermercados do Nordeste LTDA não possui ingerência sobre as atividades
financeiras realizadas pela administradora do cartão de crédito, IBI CARD
S/A, além de não ser o responsável pela abstenção ou inscrição do nome da
parte  agravada  nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito”.  Enfatiza  que  a
determinação liminar da obrigação de não fazer lhe é impossível, resultando-
lhe prejuízo material significativo, em razão de provável incidência de multa
diária.
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Frisa,  por  fim,  que,  em  sendo  mantida  a  determinação  e
correspondente multa diária, que se estabeleça um teto máximo para cobrança,
limitando-o ao valor da obrigação principal. Pugna, pois, pela concessão da
liminar  para  suspender  os  efeitos  da  decisão  combatida  e,  após,  pelo
provimento recursal para sua reforma ante a impossibilidade de cumprimento
da antecipação de tutela concedida.

Juntou documentos (fls. 18/92).

Liminar indeferida (fls. 96/99).

Informações apresentadas pelo Juízo a quo (fls. 105).

Contrarrazões  ofertadas  (fls.  106/118),  ressaltando  que  a
decisão liminar deferida pelo juízo de origem não representa qualquer perigo
de dano à sociedade agravante. Sustenta  o disposto na Súmula nº 39 desta
Corte de Justiça, no sentido da impossibilidade de inserção de seu nome em
órgão  de  proteção  do  crédito,  enquanto  perdurar  a  demanda.  Assevera  a
coerência e razoabilidade da aplicação da multa diária.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 123/125), manifestando-se pelo prosseguimento do feito
sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Como relatado, na hipótese vertente, verifica-se que, diante de
uma ação principal  para declaração de  inexistência  de  débito proposta  por
Aureni  Fonseca  D'Almeida  em  face  da  IBI  CARD  S/A e  do  Bompreço
Supermercados do Nordeste LTDA, foi concedida a tutela antecipada para que
ambos  os  promovidos  se  abstenham  de  inscrever  o  nome  da  autora  em
cadastros de proteção ao crédito, com fulcro na Súmula nº 39 desta Corte de
Justiça.

Pois  bem,  a  despeito  de  o  agravante  alegar  que  não  possui
ingerência  sobre  as  cobranças  das  faturas  da  administradora  do  cartão  de
crédito  demandada,  verifico  que  as  suas  razões  para  reforma  da  decisão
interlocutória não prosperam.

Isso porque a prestação da tutela emergencial em primeiro grau
de jurisdição foi  realizada com a prudência que o princípio da efetividade
processual requer, sendo, porquanto, voltada contra ambos os demandados –
os quais figuram como partes em relação ao débito discutido na demanda – de
forma a assegurar, com a máxima eficiência possível, que o nome da parte
autora  não  seja  inscrito  em  rol  de  mau  pagadores,  com  supedâneo  em
entendimento sumulado deste Tribunal.
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O argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação
de não fazer  imposta  pelo juízo  a quo,  a  meu ver,  em virtude  da  própria
natureza  negativa  da  imposição  firmada,  não demonstra  a  relevância  da
fundamentação para o fim de reforma do decisum agravado. 

Ora, mesmo se constatando a impossibilidade do cumprimento
de  uma  obrigação  de  não  fazer,  não  se  vislumbra  qualquer perigo  que  a
determinação  nesse  sentido  possa  lhe  acarretar,  porquanto  determinar  um
“impossível não fazer” é o mesmo que nada se impor, ao menos em relação à
parte  agravante,  configurando-se,  de  outra  banda,  prudente  a  determinação
nesse sentido para o fim de garantir o máximo da efetividade da tutela judicial
ao jurisdicionado.

 Há de se ressaltar que, sendo o comando direcionado a ambas
as  empresas  demandadas,  num  eventual  descumprimento  e  atividade  de
inscrição  indevida,  a  multa  imposta  observará  a  parte  responsável  pela
desobediência, sendo a esta dirigida. Assim, ainda que se repute impossível,
portanto,  a obrigação de não fazer,  não haveria prejuízo na sua imposição,
porque dela não se vislumbra qualquer dano que possa ocasionar à sociedade
agravante.

Logo, entendo que as alegações da insurgente não tem o condão
de repelir a fumaça do bom direito  e do perigo que a espera do deslinde da
demanda de primeiro grau podem ocasionar à parte agravada, tendo sido bem
aplicado o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido da
abstenção da inscrição do nome do devedor, em virtude do débito discutido
judicialmente,  em  relação  ao  qual  há  fundada  dúvida  a  respeito  de  sua
existência.

Nesse cenário,  este Egrégio Tribunal sumulou  o entendimento
de que, enquanto houver discussão acerca do valor devido, revela-se ilegítima
a inserção do nome dos recorrentes em cadastros de proteção ao crédito. A
propósito, são estes os termos da Súmula nº 39 deste Sodalício, a saber: 

“Súmula  39 do TJ-PB:  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”.

Em aplicação do posicionamento sumulado, colaciono julgado
deste Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Ação  ordinária
com  pedido  de  tutela  antecipada.  Encargos
contratuais.  Discussão  judicial.  Antecipação  de
tutela.  Pretensão.  Indeferimento  em primeiro grau.
Inconformismo.  Manutenção  na  posse  do  bem.
Depósito dos valores incontroversos. Impossibilida-
de.  Inscrição  do  nome  da  devedora.  Órgãos  de
proteção  ao  crédito.  Impedimento  de  negativação
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enquanto  se  discute  o  débito.  Súmula  nº  39,  do
tribunal  de  justiça  da  Paraíba. Aplicabilidade.
Reforma em parte do decisum. Provimento parcial do
recurso.  Os  pedidos  de  depósito  do  montante
incontroverso e da manutenção na posse do bem não
podem ser deferidos nesta fase  de cognição, tendo
em vista a necessidade de maior dilação probatória
para  se  aferir  quais  os  percentuais  aplicáveis  à
espécie.  Se  aplica a  Súmula  nº  39,  desta  corte  de
justiça,  impedindo-se  a  inserção  do  nome  da
devedora  nos  cadastros  de  órgão  de  proteção,
enquanto  o  débito  encontra-se  em  discussão”.
(TJPB; AI 200.2012.101209-6/001; Quarta Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 16/05/2013; Pág. 18).
(grifo nosso).  

Seguindo o mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça
possui firme posicionamento no sentido de que  fica impedida a inclusão dos
nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito, quando ajuizada
demanda  contestando  parcial  ou  integralmente  o  débito,  alicerçada  com  a
fumaça do bom direito e garantida ao menos a parte incontroversa da dívida
(STJ  -  REsp:  604515  SP 2003/0200900-8,  Relator:  Ministro  FERNANDO
GONÇALVES, Data  de  Julgamento:  12/12/2005,  T4 -  QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJ 01.02.2006 p. 562).

No que se refere ao pleito de limitação da multa cominatória
fixada, entendo que plenamente cabível, porém, não na forma como requerido
pela  agravante,  ou  seja,  ao  teto  do  valor  discutido  judicialmente,  o  qual
consiste na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Isso porque a multa cominatória não tem caráter indenizatório
atrelado ao valor da dívida. Muito pelo contrário, verificando-se o presente
caso, observa-se que se volta para a prevenção da não inscrição do nome do
agravado em cadastros de proteção ao crédito, situação independente do valor
do débito discutido judicialmente.

Assim,  estabeleço  como  limite  à  multa  diária  imposta  pelo
magistrado de primeiro grau o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para o fim de estabelecer um limite à multa
diária  imposta  na  decisão  interlocutória,  consistente  no  valor  total  de  R$
5.000,00 (cinco mil reais), permaneça incólume os demais termos do decisum
agravado.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
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Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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