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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO 
CONTRATUAL. CLIENTE E ADMINISTRADORA DE 
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  DISCUSSÃO  SOBRE 
JUROS  REMUNERATÓRIOS  E  ANATOCISMO. 
PEDIDO  DE  NÃO  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO 
RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A simples  discussão  judicial  do  débito  não 
impede  a  inclusão  do  nome  do  devedor  em 
cadastros de inadimplentes.

− A Agravante, ao celebrar o contrato, obrigou-
se  a  pagar  à  instituição  financeira  as 
contraprestações correspondentes.  Dessa forma, o 
contrato, a princípio, merece ser prestigiado, sendo 
que as afirmações quanto a valores e cobrança de 
taxas abusivas requerem decisão de mérito da Ação 
de Revisão Contratual, não sendo possível adentrar 
nas  particularidades  do  contrato  antes  de  se 
estabelecer o contraditório no processo principal. 

Vistos, relatados e discutidos estes acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o recurso,  nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 169.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação 
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de  tutela,  interposto  por  Tatiane  Barbosa  Freire  da  Silva contra  decisão 

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de João Pessoa que, nos autos da Ação 

de  Revisão  Contratual,  que  move  em  face  do  Cartão  Carrefour  Soluções 

Financeiras, indeferiu a tutela antecipada, por não se acharem presentes todos 

os requisitos do art. 273 do CPC.

Através  deste  recurso,  pretende  a  Agravante  o  deferimento 

liminar, para que o banco Agravado se abstenha de inserir o nome da Autora no 

cadastro de restrição ao crédito até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, 

pugna pelo provimento do recurso.

Concessão da medida de urgência às fls. 120/121.

Informações do Juiz a quo às fls. 125/126.

O  Ministério  Público  não  ofertou  parecer  de  mérito,  fls. 

128/130.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de insurgência contra decisão de primeiro grau que 

indeferiu pedido de antecipação da tutela (fls. 98/99).

Em suas  razões  recursais,  requer  a  parte  Agravante  que  a 

empresa se abstenha de promover a inclusão do seu patronímico nos órgão de 

proteção ao crédito.

Em sua peça atrial (fls. 02/13), aduz a Agravante ser cliente da 

Agravada,  sendo  detentora  do  cartão  Carrefour  nº  5300.34.10.8831.1182. 

Informa que sua dívida originária era de R$ 2.115,83(dois mil cento e quinze 

reais e oitenta e três centavos) e,  ao longo dos meses, já pagou por esta 

dívida a importância de R$ 7.013,99, sem conseguir abater o saldo devedor, 

uma vez que deve, atualmente, a quantia aproximada de R$ 6.600,00 (seis mil 

e sessentos reais).
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Pois  bem.  Neste  momento,  vislumbro  não  ser  possível  o 

acolhimento de tal pedido. A Agravante, ao celebrar o contrato, obrigou-se a 

pagar ao Agravado as contraprestações correspondentes. 

Dessa forma, o contrato, a princípio, merece ser prestigiado, 

sendo  que  as  afirmações  quanto  a  valores  e  cobrança  de  taxas  abusivas 

requerem  decisão  de  mérito  da  Ação  de  Revisão  Contratual,  não  sendo 

possível adentrar nas particularidades do contrato antes de se estabelecer o 

contraditório no processo principal. Deve prevalecer, portanto, o pactuado pelas 

partes, em prestígio ao princípio “pacta sunt servanda”. 

Não é qualquer discussão judicial que impede a negativação do 

nome do devedor. Cabe ao julgador analisar a relevância da fundamentação do 

consumidor e seu histórico de inadimplência.

A atual  jurisprudência  da  2ª  Seção  do  STJ  entende  que  o 

simples  ajuizamento  da  ação  revisional  de  negócio  jurídico  bancário  não 

autoriza a exclusão ou abstenção de inclusão do nome da autora dos órgãos 

de proteção ao crédito. 

Para  o  STJ,  ainda  outros  dois  requisitos  são  essenciais  ao 

deferimento da referida antecipação de tutela: a) sendo a pretensão revisional 

de apenas parte do débito, que seja depositado o valor referente à parte tida 

como incontroversa; b) a efetiva demonstração de que a pretensão se funda na 

aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL.  SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO. 
REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE 
IMPEDIMENTO. A recente orientação da Segunda Seção 
desta  Corte  acerca  dos  juros  remuneratórios  e  da 
comissão  de  permanência  (REsp's  ns.  271.214-RS, 
407.097-RS,  420.111-RS),  e  a  relativa  frequência  com 
que  devedores  de  quantias  elevadas  buscam, 
abusivamente,  impedir  o  registro  de  seus  nomes  nos 
cadastros restritivos de crédito só e só por terem ajuizado 
ação  revisional  de  seus  débitos,  sem  nada  pagar  ou 
depositar, recomendam que esse impedimento deva ser 
aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, 
atendendo-se  às  peculiaridades  de  cada  caso.  Para 
tanto,  deve-se  ter,  necessária  e  concomitantemente,  a 
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presença  desses  três  elementos:  a)  que  haja  ação 
proposta pelo devedor contestando a existência integral 
ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de 
que  a  contestação  da  cobrança  indevida  se  funda  na 
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do 
débito,  deposite  o  valor  referente  à  parte  tida  por 
incontroversa,  ou  preste  caução  idônea,  ao  prudente 
arbítrio  do  magistrado.  O  Código  de  Defesa  do 
Consumidor  veio  amparar  o  hipossuficiente,  em defesa 
dos seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para 
a  perpetuação  de  dívidas.  Recurso  conhecido  pelo 
dissídio,  mas  improvido.  (REsp  527618/RS,  Rel.  Min.  
Cesar Asfor Rocha, 2ª Seção, DJ 24/11/2003)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  DEFICIÊNCIA  NA 
FUNDAMENTAÇÃO  DO  RECURSO.  INOCORRÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO.  OCORRÊNCIA.  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL.  COTEJO  REALIZADO  DE 
ACORDO COM O ART. 541 DO CPC E COM O ART. 255 
DO RISTJ. REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO  E  ANÁLISE  DE  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS.  DESNECESSIDADE.  RECURSO 
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  JUROS  REMUNERATÓRIOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A TAXA PACTUADA. 
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E NÃO A 
SELIC.  PRECEDENTES  DO  STJ.  ABUSIVIDADE  NAS 
TAXAS  DE  JUROS.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO. 
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  DEVEDOR  NOS 
CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SIMPLES 
DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO.  POSSIBILIDADE. 
VERBA  HONORÁRIA.  COMPENSAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  Não  há  falar  em  deficiência  na  fundamentação  do 
recurso  especial  no  que  toca  à  limitação  dos  juros 
remuneratórios,  uma vez cumpridos todos os requisitos 
legais.
2.  Todos  os  dispositivos  tidos  por  violados  foram 
corretamente prequestionados nas instâncias anteriores.
3. O dissídio jurisprudencial foi realizado de acordo com o 
disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, 
do Regimento Interno do STJ.
4.  As  alegações  trazidas  pelo  recurso  especial  não 
implicaram na necessidade de revolvimento do conteúdo 
fático-probatório ou na análise de cláusulas contratuais, 
restando inaplicáveis as súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Também não há falar em deficiência da fundamentação 
de todo o recurso especial, como pretende o agravante.
6. Não sendo possível a aferição da pactuação da taxa 
dos juros remuneratórios, deve ser aplicada à espécie a 
taxa média de mercado, que não se confunde com a Taxa 
Selic.
7.  Não  restou  cabalmente  caracterizada  a  abusividade 
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das taxas de juros em relação à taxa média de mercado.
8. A simples discussão do débito judicial  não impede a 
inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição 
ao crédito. Precedentes.
9.  É  permitida  a  compensação  da  verba  honorária. 
Precedentes do STJ.
10. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  845.921/RS,  Rel.  Ministro  HÉLIO 
QUAGLIA  BARBOSA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
07/08/2007, DJ 20/08/2007, p. 290)

BANCÁRIO  E  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  E  DE 
BUSCA E  APREENSÃO.  DISPOSIÇÕES  DE  OFÍCIO. 
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  CAPITALIZAÇÃO  DOS 
JUROS.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  INSCRIÇÃO  DO 
NOME  DO  DEVEDOR  EM  ÓRGÃOS  CADASTRAIS. 
BUSCA E APREENSÃO.
-  Resta  firmado  no  STJ  o  entendimento  acerca  da 
impossibilidade  de  revisão  de  ofício  de  cláusulas 
consideradas  abusivas  em contratos  que  regulem uma 
relação de consumo. Ressalva pessoal..
- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a 
limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano 
aos contratos de abertura de crédito e empréstimo.
-  Admite-se  a  capitalização  mensal  dos  juros  nos 
contratos  bancários  celebrados  após  à  vigência  da 
Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 
2.170/36).
-  Admite-se a  repetição e/ou compensação de indébito 
nos contratos de abertura de crédito em conta corrente 
ou  de  mútuo,  independentemente  da  prova  de  que  o 
pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo 
de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento 
do devedor. Precedentes.
-  A simples  discussão  judicial  do  débito  não  impede a 
inclusão  do  nome  do  devedor  em  cadastros  de 
inadimplentes.
- É direito do credor fiduciário,  uma vez comprovada a 
mora do devedor, postular a busca e apreensão do bem 
dado em garantia de alienação fiduciária.
Negado provimento ao agravo no recurso especial.
(AgRg  no  REsp  861.699/RS,  Rel.  Ministra  NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2006,  
DJ 11/12/2006, p. 359)

Assim, se a Autora/Agravante não efetuar o pagamento regular 

das parcelas incontroversas, não há como afastar a possibilidade de o credor 

incluir seu nome no rol de maus pagadores, pois – em tese – estaria agindo em 

exercício regular de direito.

Por  todo  o  exposto,  DESPROVEJO O  AGRAVO  DE 
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INSTRUMENTO, revogando a liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

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

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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