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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL 
DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO. 
ABSTENÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  EM  ORGÃOS  DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  NECESSIDADE  DE 
DEPÓSITOS  DAS  PARCELAS 
INCONTROVERSAS.  REFORMA  PARCIAL  DA 
DECISÃO  AGRAVADA.  PROVIMENTO  PARCIAL 
DO AGRAVO.

 -  In  casu,  verifica-se  a  plausibilidade  na  tutela 
antecipatória,  uma vez que atendidos os requisitos 
assentados pelo STJ para deferimento do pedido no 
que se refere a abstenção de inscrição no nome do 
devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

-   Deferimento  da  tutela  antecipada  condicionado 
aos depósitos mensais dos valores incontroversos, 
nos termos do julgado.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo  Banco 

Itaucard S/A  contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Santa Rita, que deferiu a tutela antecipada requerida no sentido de impedir a 

inscrição do nome do Agravado em órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o Agravante alega a impossibilidade 

de manutenção da decisão, uma vez que inexiste nos autos outra forma de 

garantia eficaz de pagamento do valor acordado entre as partes. 
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Juntou os documentos de fls. 08/68.

Liminar deferida (fls. 72/73).

Informações não prestadas.

Contrarrazões não ofertadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer de mérito 

(fls. 79/80).

É o relatório.

DECIDO

Compulsando os autos, verifico que se procede ao julgamento 

monocrático do Agravo de Instrumento, na forma do art. 557, caput, do CPC.

Inicialmente,  impende  referir  que  o  simples  ajuizamento  da 

Ação  Revisional  não  é  suficiente  ao  afastamento  da  mora  contratual  (STJ, 

Súmula n.º  380),  sendo necessária  a demonstração,  pela parte  autora,  das 

supostas  abusividades  perpetradas  no  instrumento,  em  grau  suficiente  a 

conferir verossimilhança às suas alegações. 

Encontram-se balizados pelo Superior Tribunal  de Justiça os 

requisitos concomitantes para a concessão da tutela antecipada nas demandas 

revisionais de débitos, no que se refere à inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito,  quais sejam: a) ação proposta pelo devedor 

insurgindo-se contra o débito total ou parcialmente; b) insurgência do devedor 

comprovadamente alicerçada em aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou do STJ; c) sendo parcial o questionamento da dívida, 

haja depósito do valor incontroverso ou o oferecimento de caução idônea. 

No caso dos autos, conforme se vê à fl.28, o contrato celebrado 

pelas partes em 23/08/2011 previu taxa de juros de 2,33% a.m. e 32,34% a.a., 
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enquanto  a  taxa  média  apurada  pelo  BACEN,  no  mês  da  celebração  do 

contrato era de 28,52% a.a. Assim, existindo expressiva discrepância entre o 

índice contratado e o previsto pelo BACEN ao período, em princípio, se verifica 

a arguida abusividade dos juros remuneratórios.

Nesses  termos,  verifica-se  a  plausibilidade  na  tutela 

antecipatória deferida no sentido de impedir a inscrição do nome do Agravado 

em órgãos de proteção ao crédito. 

Contudo, as medidas acautelatórias estão condicionadas aos 

depósitos  mensais  dos  valores  incontroversos,  sem  efeito  liberatório.  O 

quantum a ser depositado deve observar o valor principal (incluídas as parcelas 

vencidas  e  não  pagas,  até  a  data  do  depósito)  e  juros  remuneratórios  de 

acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, dividido pelo 

número das parcelas faltantes.

Isso  posto,  PROVEJO  PARCIALMENTE o  Agravo  de 

Instrumento, mantendo a determinação de abstenção da inscrição do nome do 

devedor  nos  cadastros  de  inadimplentes durante  a  tramitação  do  feito, 

condicionando  a  tutela  ao  depósito  mensal  dos  valores  incontroversos  nos 

termos acima.

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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