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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  REVISIONAL DE 
CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL DA 
DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO INIBE A 
MORA. SÚMULA 380 DO STJ. DEPÓSITO DO MONTANTE 
INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE ANTE O ART. 285-
B DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

− A  mera  propositura  de  ação  revisional  de  contrato 
sabidamente não inibe a configuração da mora, nos termos do 
enunciado contido na Súmula nº 380 do STJ, cuja literalidade 
não permite maior interpretação.

− A consignação do pagamento se mostra incompatível e 
contrária ao que trouxe o art. 285-B do CPC, pois a permissão 
do  depósito  dos  valores  considerados  incontroversos,  não 
corresponde  ao  tempo  e  modo  contratados  tal  como 
expressamente dispõe o artigo.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  AGRAVO DE INSTRUMENTO  combatendo a 
decisão  de  fls.  38,  que  deferiu  a  tutela  antecipada  requerida,  no  sentido  de 
determinar  a  exclusão  do  nome  do  terceiro  demandante  (Murilo  Gabriel  de 
Oliveira) do cadastro restritivo de crédito, e a abstenção de negativação em relação 
aos demais autores.

 
Célia Firmino da Silva, Célia Firmino da Silva ME e Murilo 

Gabriel de Oliveira ingressaram com  AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO em face de Banco do Nordeste do Brasil SA, narrando 
que  firmaram  contrato  de  cédula  de  crédito  comercial,  em  04/11/2011,  com 
vencimento  para  04/11/2018,  para  aquisição  de  maquinário  de  incremento 
industrial no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Narram  que  foram  quitadas  parcelas  até  23/05/2014, 
totalizando a importância de R$ 16.288,50 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito 
reais  e  cinquenta  centavos),  entretanto,  por  motivos  adversos  relacionados  à 
produção  e  fatores  de  mercado  como  concorrência  e  recessão,  ficaram 
impossibilitados de continuarem adimplindo o negócio.

Relatam que o terceiro promovente, avalista da avença, teve 
seu nome negativado, sem qualquer notificação prévia.

Discutem a legalidade de incidência de juros sobre juros e 
outros encargos contratuais,  e oferecem até o final da lide, o depósito da parte 
incontroversa,  que identificam como aquela  constante  na cláusula  FORMA DE 
PAGAMENTO do contrato.

Na decisão guerreada, fls. 38, o magistrado considerou que a 
discussão judicial do contrato, aliado ao depósito judicial do valor incontroverso, 
ensejam requisitos suficientes da retirada e impedimento da negativação.

Nas razões recursais, o Banco do Nordeste alega que cabe à 
SERASA a  retirada  da  negativação,  e  que  as  notificações  extrajudiciais  foram 
enviadas e recebidas pelos agravados. 

Sustenta a legalidade da negativação, com o propósito de não 
premiar o mau pagador.
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Efeito suspensivo deferido (fls. 82/85).

Informações (fls. 94/95).

Não houve contrarrazões, fls. 121.

Cota Ministerial sem manifestação de mérito (fls. 123/125).

É o Relatório

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se de Agravo de Instrumento combatendo decisão que 
deferiu pedido de tutela antecipada para retirada e impedimento de negativação.

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister 
se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, 
quais sejam: verossimilhança das alegações do autor, ora agravados, fundada em 
prova inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou à 
caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório 
da ré, ora agravante.

A hodierna  jurisprudência  do Superior  Tribunal  de  Justiça 
tem exigido, concomitantemente, para o cancelamento ou suspensão de anotações 
nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito:  a)  que  o  débito  esteja  sendo  discutido 
judicialmente; b) que a discussão se funde em fumus boni iuris e jurisprudência da 
Corte  Superior  ou Extraordinária;  c) que a  parte  deposite  ou caucione o valor 
incontroverso da dívida.

Esclareça-se  que,  estando  o  agravado  inadimplente,  a 
anotação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 
regular de direito da agravante. Assim, a simples contestação judicial do débito 
não obsta o exercício desse direito.

Destarte,  se as  tutelas de urgência vindicadas (abstenção e 
retirada  de  apontamento  perante  os  cadastros  de  crédito)  estão  intimamente 
relacionadas com o efeito elisivo provisório da mora, o que não ocorrerá no caso 
pelo  simples  depósito  das  quantias  incontroversas,  configuram  tais  condutas 
exercício  regular  de  direito  por  parte  do  credor,  destacando  que  a  mera 
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propositura de ação revisional de contrato sabidamente não inibe a configuração 
da  mora,  nos  termos  do  enunciado  contido  na  Súmula  nº  380  do  STJ,  cuja 
literalidade não permite maior interpretação.

Cumpre  ressaltar,  ainda,  que  a  presente  demanda  foi 
proposta após o advento da Lei 12.810 de 15 de maio de 2013, que acrescentou ao 
Código de Processo Civil o art. 285-B, in verbis:

“Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes 
de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o 
autor  deverá  discriminar  na  petição  inicial,  dentre  as 
obrigações  contratuais,  aquelas  que  pretende  controverter, 
qualificando o valor incontroverso.

Parágrafo  único.  O  valor  incontroverso  deverá  continuar 
sendo pago no tempo e modo contratados.”

Nessa  linha,  a  consignação  do  pagamento  se  mostra 
incompatível  e  contrária  ao  que  trouxe  a  novel  redação,  pois  a  permissão  do 
depósito  dos  valores  considerados  incontroversos,  como  pretendem  os 
autores/agravados,  não  corresponde  ao  tempo  e  modo  contratados  tal  como 
expressamente dispõe o artigo.

Assim,  desaparece  a  possibilidade  jurídica  de  consignação 
dos valores tidos como incontroversos ou até mesmo dos valores integrais, nas 
ações que versem sobre a revisão dos contratos bancários, sob pena de se violar o 
texto da novel redação, que prevê expressamente que o valor incontroverso deverá 
continuar sendo pago ao credor no tempo e modo contratados.

Não  obstante  ser  a  consignação  uma  modalidade  de 
pagamento, o valor incontroverso deverá ser pago no tempo e modo contratados, 
sendo certo que “oferecer até o final da lide, o depósito da parte incontroversa”, 
não foi o modo de pagamento contratado.

De toda forma, ao contrário do que consignou o magistrado, 
não se vislumbra depósito da parte incontroversa. 

Nessa linha, não se pode permitir que a instituição financeira 
deixe de lançar o nome dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito, pois,  
além de configurar exercício regular de direito, a discussão não se funda, por ora, 
em  alegações  verossímeis  que  permitam  dar  à  versão  apresentada  pelos 
agravados, um elevado grau de probabilidade. 
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Ademais,  os  recorridos  foram  devidamente  notificados 
extrajudicialmente  acerca  do  inadimplemento  (fls.  77/78),  ao  contrário  do  que 
sustentaram na inicial. 

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
RECURSO, REFORMANDO INTEGRALMENTE A DECISÃO GUERREADA.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 16 de abril 
de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento,  além  da  Relatora,  o  Exmo.  Juiz  Convocado  João  Batista  Barbosa. 
Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,  representante  da 
Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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