
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 037.2012.002904-8/001
ORIGEM       :4ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR   :Dr. Aluizio Bezerra Filho, Juiz  em substituição ao  

   Exmo.Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos  
AGRAVANTE         :JG Distribuidora Ltda
ADVOGADO          :José Alves Formiga
AGRAVADO           :Banco Santander S/A

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO –  Ação
cautelar c/c pedido liminar – Pedido liminar
parcialmente  deferido  –  Irresignação  –
Exibição  de  contrato  –  Abstenção  de
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
–  Inadmissibilidade  –  Ausência  dos
requisitos  autorizadores – Precedentes do
Superior  Tribunal  de  Justiça   -  Decisão
mantida – Desprovimento do recurso.

-  Impossível  a  suspensão  das  anotações
nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  pois
para tanto se faz necessária a presença de
três  requisitos  cumulativos:  i)  a  existência
de discussão do débito perante o judiciário;
ii)  a  verossimilhança  das  alegações  do
devedor,  aferida  com  base  em
jurisprudência  majoritária  das  Cortes
Superiores.  (STJ  -  REsp:  1061530/RS
2008/0119992-4,  Relator:  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:
22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data
de Publicação: DJe 10/03/2009)

-  A abstenção  não  é  cabível  quando  não
restam demonstradas nos autos evidências
de  ser  a  dívida  inequivocamente
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inexistente. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  negar  provimento  ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator e da súmula
de julgamento de folha 109. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com
pedido de efeito suspensivo, interposto por JG DISTRIBUIDORA LTDA e MC
GADELHA LTDA  contra decisão interlocutória  prolatada pelo  MM. Juiz  de
Direito  da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Sousa  que,  nos  autos  da  ação
cautelar c/c pedido liminar, sob o nº 037.2012.002904-8/001, ajuizada em face
de  BANCO  SANTANDER  S/A.,  deferiu  parcialmente  a  medida  liminar,
desacolhendo o pedido de abstenção em de envio dos dados da primeira
empresa para os cadastros de de restrição ao crédito.

Nas  razões  recursais  os  agravantes
postulam pela reforma da decisão atacada, alegando, em síntese, que foram
surpreendidos ao serem informados pelo gerente do banco Santander sobre a
existência de dívidas relacionadas a empréstimos bancários decorrentes de
contratos não firmados pelas empresas. Em razão de tal  fato, ingressaram
com a Ação Cautelar, almejando a concessão de medida liminar a fim de obter
a  exibição  dos  dos  documentos  pertinentes  aos  débitos  para  fins  de
interposição de ação principal, bem como de impedir qualquer inclusão dos
seus dados nos serviços de protestos e cadastros de restrição de crédito.

Seguem  afirmando  que  os  requisitos
autorizadores da concessão da tutela antecipada encontram-se devidamente
demonstrados,  notadamente  o  fundo de  receio  de  dano  irreparável  ou  de
difícil  reparação, pois a possibilidade de inserção de dados no cadastro de
maus pagadores coloca a atividade comercial das empresas em risco. Após
outras digressões, pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal
e provimento do recurso.

Pela decisão de fls. 65/67, fora indeferido o
pedido de antecipação de tutela  ao presente agravo de instrumento, bem
como negou-se seguimento do recurso com relação à segunda recorrente,
visto  que,  por  não  integrar  a  lide  originária,  não  atendeu  ao  requisito  de
admissibilidade recursal.
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Sem  contrarrazões,  vez  que  a  relação
processual não se completou.

Não houve remessa dos autos ao Ministério
Público,  visto que não correspondem às hipóteses previstas no art.  82, do
Código  de  Processo  Civil,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §  Iº,  do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

Às  fls.  71/72,  a  recorrente  requereu  a
reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela em agravo,
acostando  à  petição  documentos  demonstrando  a  inclusão  pelo  banco
agravado dos nomes das agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Às fls. 89, o Exmo. Des. Abraham Lincoln
da  Cunha  Ramos,  determinou  o  desentranhamento   dos  referidos
documentos, nos termos do art. 525, caput do CPC, haja vista não admitir o
agravo de instrumento dilação probatória para juntada de documentos que
deveram acompanhar a petição inicial.

Às  fls.  74/75,  a  primeira  agravante  opôs
embargos  declaratórios,  aduzindo  que  houve  omissão  na  decisão  que
indeferiu  o  pedido  liminar  questionado  através  do  agravo  de  instrumento,
tendo em vista que negou seguimento ao recurso com relação à empresa
M.C. Gadelha de Sá Ltda, por entender ser parte ilegítima no processo por
não integrar a lide originária.

Às  fls.  93/99  não  foram  conhecidos  os
embargos, ante a irrecorribilidade da decisão que atribui efeito suspensivo ou
concede antecipação de tutela recursal a agravo de instrumento,nos termos
do art. 558 do CPC e 284,§1º-A do RITJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, o recurso comporta conhecimento.

Não  obstante  os  argumentos  expendidos
pelo agravante, suas razões não têm o condão de infirmar os fundamentos
insertos na decisão hostilizada, não ensejando, assim, a reforma pretendida.

Em  princípio,  convém  considerar  que  o
pedido  não  possui  qualquer  fundamentação  legal,  vez  que  ausentes  os
requisitos para a concessão, por analogia, ao que determina o entendimento
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firmado pela Egrégia Corte Superior em sede de recurso repetitivo. Confira-
se:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  BANCÁRIO.
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CLÁUSULAS  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS  MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  DISPOSIÇÕES  DE  OFÍCIO.
DELIMITAÇÃO  DO  JULGAMENTO Constatada  a
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, foi instaurado o incidente de processo
repetitivo  referente  aos  contratos  bancários
subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da ADI n.º 2.591-1. (…) I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES  IDÊNTICAS  QUE  CARACTERIZAM  A
MULTIPLICIDADE.  (…)  ORIENTAÇÃO  4  -
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES  a)  A  abstenção  da
inscrição/manutenção  em  cadastro  de  inadimplentes,
requerida  em  antecipação  de  tutela  e/ou  medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i)
a  ação  for  fundada  em  questionamento  integral  ou
parcial  do  débito;  ii)  houver  demonstração  de  que  a
cobrança  indevida  se  funda  na  aparência  do  bom
direito  e  em  jurisprudência  consolidada  do  STF  ou
STJ; iii)  houver depósito da parcela incontroversa ou
for  prestada  a  caução  fixada  conforme  o  prudente
arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do
devedor  em  cadastro  de  inadimplentes  decidida  na
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no
mérito  do  processo.  Caracterizada  a  mora,  correta  a
inscrição/manutenção.  Recurso  especial  parcialmente
conhecido  e,  nesta  parte,  provido,  para  declarar  a
legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições
de  ofício.  Ônus  sucumbenciais  redistribuídos.”  (STJ  -
REsp:  1061530  RS  2008/0119992-4,  Relator:  Ministra
NANCY ANDRIGHI,  Data de Julgamento:  22/10/2008,
S2  -  SEGUNDA  SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe
10/03/2009) - Grifei

No mesmo sentido, é o seguinte precedente
daquela Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR.
RECURSO ESPECIAL RETIDO (ART. 542, § 3º, DO
CPC).  PRETENSÃO  DE  REGULAR
PROCESSAMENTO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA
COM  A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  NÃO-

4



Agravo de Instrumento nº  037.2012.002904-8/001

ESGOTAMENTO  DE  INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI  IURIS.  AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1.  Sendo  manifestamente  incabível  o
recurso especial interposto contra decisão singular, não
se  justifica  o  destrancamento  do  recurso  retido  na
origem.  2.  Hipótese,  ademais,  em  que  a  decisão  do
Tribunal  de  origem  está  em  consonância  com
jurisprudência assente nesta Corte, no sentido de que o
simples  ajuizamento  de  ação  revisional  não  obsta  a
inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito. 3.Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ,  AgRg na MEDIDA CAUTELAR Nº 12.645 -  GO
(2007⁄0068073-6),  Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  17/12/2013,  T4  -
QUARTA TURMA) – Destaquei.

No  caso  “sub  judice”,  a  autora,  agora
agravante,  embora  tenha  requerido  a  exibição  do  suposto  contrato  de
financiamento,  não  comprovou  a  ocorrência  de  nenhuma  das  hipóteses
elencadas nos dispositivos acima elencados.

“Dessa forma, é certo que a simples discussão judicial
de dívida não obstaculiza a negativação nos bancos de
dados,  ou  mesmo  enseja  sua  remoção,  exceto  quando
efetivamente demonstrado o reflexo positivo da ação no
valor devido, com amparo na jurisprudência dominante
deste col.  Tribunal Superior ou do augusto STF (nesse
sentido: STJ, REsp n. 527.618⁄RS, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, Segunda Seção, v.u., j. 22⁄10⁄2003, DJ 24⁄11⁄2003,
pág. 214, RSTJ 180⁄334; REsp n. 604.515⁄SP, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, v.u., j. 12⁄12⁄2005,
DJ 1º⁄2⁄2006, pág. 562; AgRg na MC n. 10.661⁄MG, Rel.
Min.  Aldir  Passarinho  Junior,  Quarta  Turma,  v.u.,  j.
13⁄12⁄2005, DJ 17⁄4⁄2006, pág. 198; MC n. 1.836⁄SP, Rel.
Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, v.u., j. 4⁄8⁄2005, DJ
3⁄10⁄2005,  pág.  251),  e,  depositada  ou  caucionada  a
parte  incontroversa,  se  apenas  parcial  o  desacordo,
hipótese  que  ainda  assim  apenas  permitirá  a
consignação de que a anotação encontra-se sub judice
(Lei n. 9.507⁄97, art. 4º, § 2º).
No  caso  dos  autos,  pelo  que  se  depreende  das
razões da presente medida cautelar, tais requisitos
não foram integralmente atendidos, e, portanto, a
tutela  antecipatória  está  em  desacordo  com  a
jurisprudência  pacífica  desta  Corte,  ausente,  por
conseguinte,  a  aparência  do  bom direito  (ut  MC
8629⁄SP,  Rel.  Min.  Aldir  Passarinho  Junior,  DJ
20.08.2004 e MC 6518⁄RS, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 15.03.2004).” - Grifei.
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Apenas  para  corroborar,  segue  o
entendimento jurisprudencial nacional:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR.
ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO DO
NOME  EM  CADASTRO  DE  DEVEDORES.
AUSÊNCIA  DE  PROVA.  LEGALIDADE  DA
COBRANÇA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. - A mera discussão judicial da
dívida não impede a negativação do nome do devedor. -
Não havendo demonstração segura de que o serviço foi
prestado  de  modo  defeituoso  ou  em  desrespeito  aos
termos  do  contrato  celebrado,  incabível  a  suspensão
voluntária  do  pagamento  das  faturas  vencidas  e
impossível  a  concessão  da  medida  para  impedir  a
inclusão ou excluir a restrição porventura efetivada em
nome da Apelante.” (TJ-MG - AC: 10625090989553002
MG , Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento:
13/03/2014,  Câmaras  Cíveis  /  16ª  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 24/03/2014) - 

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR
-  PROTESTO  -  ABSTENÇÃO DE  INSCRIÇÃO  DO
NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
SUSPENSÃO  DOS  EFEITOS  -  LIMINAR  -
EXIGÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  DE  CAUÇÃO
IDÔNEA -  DEFERIMENTO.  -  Para  a  concessão  da
liminar  que  determina  a  suspensão  dos  efeitos  do
protesto e da inscrição do nome do autor nos serviços de
proteção  ao  crédito,  há  necessidade  de  demonstração
inequívoca do pagamento da dívida ou da abusividade
de sua cobrança, além da prestação de caução idônea. -
Não  se  revelando  idônea  a  caução  prestada,  o
indeferimento  da  liminar  é  medida  que  se  impõe.”  -
Recurso  provido.  (TJ-MG  -  AI:  10024122786718001
MG,  Relator:  Alvimar  de  Ávila,  Data  de  Julgamento:
22/05/2013,  Câmaras  Cíveis  /  12ª  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 03/06/2013)

Bem por isso, em caso de inadimplemento
das  prestações  contratadas,  o  banco recorrido  não pode ser  impedido  de
lançar  restrições cadastrais  contra  o  agravante,  em razão da  ausência  de
substrato fático probatório que demonstre inequivocamente a inexistência da
dívida, bem como ante ausência de requisitos autorizadores de tal  medida
antecipatória do pleito.

Ante o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao
presente  agravo  de  instrumento,  mantendo,  consequentemente,  a  decisão
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objurgada.

Outrossim,  proceda-se à  correção  da
etiqueta  dos  autos,  na  qual  deverá  constar  como  agravante  apenas  a
empresa JG DISTRIBUIDORA LTDA., retirando-se o nome da empresa M.C.
GADELHA DE SÁ LTDA.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Participaram do julgamento, o o Exmo. Dr.
Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha Ramos),  o Exmo. Dr.  Gustavo
Leite Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho) e a Exma. Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
09 de dezembro de 2014.

  
   Aluízio Bezerra Filho

   Juiz de Direito Convocado - Relator
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