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APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR  INOMINADA. 
PEDIDO  DE  ABSTENÇÃO  DE  INCLUSÃO  DO 
NOME  DA  AUTORA  NOS  CADASTROS 
DESABONADORES.  NEGÓCIO  JURÍDICO 
DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. INDÍCIOS DE 
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  FUMUS 
BONIS  IURIS E  PERICULUM  IN  MORA 
DEMONSTRADOS.  ACOLHIMENTO  DA 
PRETENSÃO  ACAUTELATÓRIA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Presentes  os  requisitos  essenciais  ao  deferimento 
da medida cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris 
e o  periculum in mora,  a  concessão da pretensão 
acautelatória é medida que se impõe.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO 
LIMINAR.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA 
RELAÇÃO JURÍDICA. EXCLUSÃO DO NOME DOS 
ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA  
ANTECIPADA.  MEDIDA  DE  NATUREZA 
CAUTELAR.  ART.  273,  §  7º,  DO  CPC.  
REQUISITOS PRESENTES. I. Colhe-se dos autos 
que  a  pretensão  principal  é  a  declaração  de  
nulidade  do  negócio  jurídico,  bem  como  a 
concessão da liminar a fim de que seja retirado o
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nome  do  agravante  dos  órgãos  de  restrição  ao  
crédito. II. Desse modo, o que busca o agravante é  
uma medida  cautelar  para  que,  enquanto  nega a  
existência  da  relação  jurídica,  seu  nome  seja  
imediatamente excluído dos órgãos de proteção ao  
crédito.  III-  É indiscutível a existência de fundado  
receio de que, com a manutenção dos efeitos da  
negativação,  seja  causado  ao  agravante  lesão  
grave e de difícil reparação, dada a restrição do seu  
crédito, afetando sua reputação no mercado. (TJMG; 
AGIN 1.0708.13.003208-7/003; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 
13/03/2014; DJEMG 21/03/2014) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Medida  Cautelar  Inominada  interposta  pela  Creative 
Oftálmica LTDA em face da Cookson Eletronics Brasil LTDA. 

Narra a autora, na exordial, ter adquirido, junto a empresa promovida, 

materiais necessários ao processo de galvanização, a fim de proporcionar banho de 

proteção  nas  armações  de  metal.  Aduz  que  formulou  o  pedido  dos  produtos, 

segundo os quantitativos indicados pela própria demandada. 

Afirma, ainda, que, após a entrega das mercadorias, contratou outra 

empresa especializada na montagem do processo de galvanização e a mesma foi 

contrária  aos  produtos  adquiridos,  alegando  serem  de  elevado  valor,  o  que 

prejudicaria  a competitividade da autora no mercado,  bem como porque existem 

outros utensílios no comércio com menor valor e melhor resultado obtido. 

Desse modo, ressalta que pretendeu a devolução dos itens, pelo fato 

narrado, bem como porque chegaram fora do prazo estipulado e em quantidade 

superior à contratada. Contudo, a demandada não aceitou a devolução, razão por 

que a promovente ingressou com a presente lide incidental, com  pedido de liminar, 

apenas  requerendo  que  a  promovida  se  abstenha  de  inscrevê-la  nos  cadastros 
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negativos e de protestos de títulos, ao argumento de que ingressará com a ação 

principal a fim de discutir o negócio jurídico celebrado. 

Medida de urgência deferida às fls. 76/77. 

Sobrevindo  sentença,  às  fls.  225/226,  o  Magistrado  a  quo julgou 

procedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC, ratificando os termos 

da liminar de fls. 76/77, até que a resolução do negócio jurídico seja julgada na ação 

declaratória principal, e condenou a demandada às custas processuais e honorários 

advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no art. 20, §4º, do 

CPC. 

Irresignada,  a  promovida interpôs o presente  recurso  apelatório  (fls. 

231/236),  alegando,  inicialmente,  inexistir  prova de que o negócio jurídico esteja 

revestido de nulidade, já que a autora apenas se arrependeu da compra efetivada 

por livre e espontânea vontade. 

Aduz que as partes não firmaram contrato de consultoria e venda de 

produtos,  bem como que a  promovente  estava  ciente  de que os  produtos  iriam 

atrasar, além do fato de que a apelada utilizou parte dos materiais, situação que 

impede a devolução.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da 

sentença e a inversão da sucumbência. Alternativamente, requer que os honorários 

só sejam arbitrados quando do julgamento final da ação principal. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 239/242. 

Instada a pronunciar-se, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não 

se tratar de hipótese a ensejar intervenção opinativa obrigatória (fls. 261/263).

É o relatório.

VOTO
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Tem-se que a sentença não padece de retoques. 

Analisando  detidamente  os  autos,  percebo  que  a  discussão  desta 

cautelar apenas se restringe ao pedido para que a promovida deixe de inscrever a 

autora nos cadastros restritivos de crédito e protestos de títulos. 

Assim, friso que não iremos analisar qualquer argumento referente à 

validade  do  negócio  jurídico  firmado  ou  a  possibilidade  de  arrependimento  da 

empresa demandante, porquanto tais alegações serão examinados quando da ação 

principal. 

Pois bem, a cautelar visa assegurar um resultado prático para quando 

do eventual julgamento do processo principal este lhe for favorável. 

Ora,  para  que  se  conceda  o  provimento  cautelar,  deve  restar 

demonstrada a  plausibilidade das alegações autorais,  bem como o periculum in  

mora que possivelmente suportará o requerente caso não seja deferido o seu pleito,  

nos termos do art. 804 do CPC, vejamos:

Art.  804 -  É lícito  ao juiz  conceder  liminarmente  ou após  
justificação  prévia  a  medida  cautelar,  sem  ouvir  o  réu,  
quando  verificar  que  este,  sendo  citado,  poderá  torná-la  
ineficaz; caso em que poderá determinar que o requerente  
preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que  
o  requerido  possa  vir  a  sofrer.  (Alterado  pela  L-005.925-
1973)

Quanto  ao  perigo  da  demora,  este  é  evidente,  uma  vez  que  a 

negativação  de  uma  grande  empresa  poderá  acarretar-lhe  diversos  danos,  a 

começar com a desonra do seu nome perante o mercado empresarial, situação que 

poderá influir, inclusive, em suas contratações. 

No tocante ao fumus boni iuris, este também se encontra presente. 

Ora, mesmo não discutindo nesta oportunidade a validade do negócio 

jurídico firmado, vejo indícios de que houve o descumprimento contratual por parte 

da empresa promovida. 
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A própria demandada arguiu, em sua contestação, que houve atraso na 

entrega das mercadorias, quando assim afirmou:  “No caso específico dos produtos  

adquiridos pela requerente, cabe destacar que os mesmos não são fabricados no  

Brasil,  sendo  necessário  realizar  processo  de  importação  perante  empresa  do  

mesmo grupo econômico,  o  que poderia  acarretar  certa  demora na entrega dos  

produtos, o que de fato aconteceu.” (fls. 91). 

Aduz ainda que a autora estava ciente da possibilidade de atraso no 

envio dos produtos, fato não demonstrado nos autos. 

Do mesmo modo, ainda corrobora a alegação autoral de que enviou as 

mercadorias em quantidade superior à contratada, o que gerou a discrepância de 

valores.  Vejamos  como  afirmou:  “No que  tange  à  alegação  de  discrepância  de  

valores, cumpre informar que os produtos químicos importados são fabricados e  

acondicionados em embalagens com medidas superiores ao pedido formulado pela  

requerente, os quais não podem ser violados para serem vendidos a granel, sob  

pena de perderem sua qualidade e característica.” (fls. 92). 

Inclusive,  nos  termos  do  art.  313  do  Código  Civil  “O  credor  não  é 

obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Por  conseguinte,  conforme afirmado  pelo  julgador  de  base,  existem 

indícios de que, de fato, houve inadimplemento contratual por parte da promovida, 

situação que faz impedir a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes em 

razão  de  dívida  contraída  em  negócio  jurídico  que  poderá  ser  eventualmente 

invalidado, ao menos até que se resolva a celeuma na ação principal. 

A jurisprudência caminha no sentido de que, presentes os requisitos 

exigidos em lei,  a concessão da cautelar é medida que se impõe, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO 
DE TUTELA  ANTECIPADA.  RETIRADA  DO NOME DOS 
CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA DE 
NATUTEZA  CAUTELAR.  REQUISITOS  PRESENTES.  
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MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR. A simples 
alegação  de  que  desconhece  o  negócio  jurídico  que 
ensejou os descontos já é suficiente para autorizar  a  
concessão  da  medida  pleiteada,  porquanto  presentes  
os  requisitos  para  seu  deferimento. (TJMG;  AGIN 
0694240-75.2012.8.13.0000;  Rel.  Des.  Alberto  Henrique;  
Julg. 23/08/2012; DJEMG 29/08/2012

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  
POR  DANOS  MORAIS  C/C  PEDIDO  LIMINAR.  
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA.  
EXCLUSÃO  DO NOME DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 
AO  CRÉDITO.  TUTELA  ANTECIPADA.  MEDIDA  DE 
NATUREZA  CAUTELAR.  ART.  273,  §  7º,  DO  CPC.  
REQUISITOS PRESENTES.  I. Colhe-se dos autos que a  
pretensão  principal  é  a  declaração  de  nulidade  do 
negócio jurídico,  bem como a concessão da liminar a  
fim  de  que  seja  retirado  o  nome  do  agravante  dos  
órgãos de restrição ao crédito.  II.  Desse modo, o que  
busca  o  agravante  é  uma  medida  cautelar  para  que,  
enquanto  nega  a  existência  da  relação  jurídica,  seu 
nome  seja  imediatamente  excluído  dos  órgãos  de 
proteção ao crédito.  III-  É  indiscutível  a  existência  de  
fundado receio de que, com a manutenção dos efeitos  
da negativação, seja causado ao agravante lesão grave 
e de difícil reparação, dada a restrição do seu crédito,  
afetando  sua  reputação  no  mercado. (TJMG;  AGIN 
1.0708.13.003208-7/003; Rel.  Des.  Alberto Henrique;  Julg.  
13/03/2014; DJEMG 21/03/2014) 

PROCESSUAL CIVIL. Ação declaratória de invalidade de 
negócio jurídico. Medida cautelar deferida pelo juízo a  
quo.  periculum  in  mora  e  fumus  boni  iuris  
demonstrados  pelo  autor,  ora  agravado.  conjunto  
probatório  inábil  a  impor  entendimento  diverso  ao 
adotado  em  primeiro  grau. Conhecimento  e 
desprovimento  do  recurso.  Presentes  os  requisitos  
autorizadores à concessão de medida cautelar, quais sejam,  
o fumus boni iuris e o periculum in mora, há de ser mantida  
a decisão de primeiro grau que assegura a posse imediata  
do agravado, mormente quando os documentos acostados 
pelo autor à inicial demonstram que o mesmo encontra-se  
na  posse  do  imóvel  em contenda  há  mais  de  20  (vinte)  
anos, onde, inclusive, reside e aufere renda proveniente de  
aluguéis. (TJRN; AI 2010.003347-1; Primeira Câmara Cível;  
Rel. Des. Amílcar Maia; DJRN 19/08/2010; Pág. 44)

LIMINAR.  Medida  cautelar  de  sustação  de  protesto  
Presença  dos  requisitos  do  fumus  boni  iuris  e  do 
periculum in mora, em intensidade suficiente para sua  
concessão Prova documental reveladora da existência de 
contrato  de  franquia  entre  as  partes,  estabelecendo 
obrigação da franqueada,  ora  agravante,  de aquisição de 
mercadorias da franqueadora, ora agravada, considerando 
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que a agravante não reconhece as transações comerciais  
documentadas pelas notas fiscais-fatura, de onde extraídas  
as duplicatas indicadas a protesto. Plausível a alegação da  
autora agravada de inexigibilidade dos títulos, por estar em 
desacordo  com as disposições  contratuais  Reforma da r.  
Decisão  agravada  para  deferir  a  liminar  de  sustação  de 
protesto ou de seus efeitos, se já lavrado CAUÇÃO Diante  
das peculiaridades do caso concreto, envolvendo sustação 
de protesto de duplicatas com alegação, dentre outras, de  
que as  partes não entabularam negócio  jurídico,  é de se  
admitir  a  prestação  de  caução  real  Bem  oferecido  não  
constituem caução idônea, porquanto sobre ele foi instituída 
hipoteca e pende Decreto de indisponibilidade. Substituição  
da contracautela, oportunizando à agravada a prestação de 
caução real, mas com oferecimento de bens idôneos para  
esse fim, em prazo razoável a ser fixado pelo MM Juízo da  
causa a quem caberá o exame da idoneidade da caução 
oferecida, sob pena de revogação da liminar de sustação de  
protesto  concedida.  Recurso  provido,  em  parte,  com 
determinação, julgando-se prejudicado o agravo regimental.  
(TJSP; AI 0134065-15.2012.8.26.0000; Ac. 6589275; Santa 
Rosa do Viterbo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel.  
Des.  Rebello  Pinheiro;  Julg.  11/03/2013;  DJESP 
02/04/2013)

Para corroborar tais alegações, transcrevo trecho da sentença  a quo, 

que com maestria analisou a questão posta em disceptação, in verbis:

Não  se  discute,  aqui,  a  resolução  do  negócio  jurídico  
firmado entre as partes com a consequente devolução dos  
produtos adquiridos pela promovente,  tendo em vista que  
este é objeto da ação declaratória  movida posteriormente  
pela  autora.  O  que  se  analisa  é  a  pertinência  da 
manutenção  do  nome  da  autora  fora  dos  cadastros 
restritivos  de  crédito  até  que  na  ação  principal  seja  
declarado ou não o desfazimento do contrato firmado. 
Tal  pedido  é  plenamente  viável,  uma  vez  que,  havendo  
indícios  de  descumprimento  contratual  por  parte  de  ré,  
consubstanciado, principalmente, na demora da entrega de  
mercadoria, configura-se como perigo de dano irreparável a  
negativação  do  nome  da  demandante  nos  cadastros  de 
proteção  ao  crédito  em  razão  de  dívida  contraída  pela  
celebração de negócio jurídico que poderá ser desfeito. 
Ademais, caso decidido na ação principal pela validade do 
negócio  jurídico,  bem como pela  ausência  de  causa  que  
enseje  seu  desfazimento,  nada  obstará  à  requerida  pela  
efetivar a cobrança da dívida à promovente, promovendo à  
negativação se assim mostrar-se pertinente.  (fls. 227).

Com  base  no  exposto,  desprovejo  o  presente  apelo,  mantendo  a 

decisão recorrida em todos os seus termos. 



Apelação cível nº 0038702-52.2011.815.2001

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição 
ao Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02
J/012r


