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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2001382-49.2013.815.0000.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Teixeira. 
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o  Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Zélia Maria Leite.
 ADVOGADO: Edgar Smith Neto.
AGRAVADO: Banco BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
ADVOGADO: Luís Felipe Nunes Araújo.

EMENTA:  EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REVISIONAL  DE 
CONTRATO.  ALEGAÇÃO  DE  ABUSIVIDADE  DOS  JUROS 
REMUNERATÓRIOS  E  DE  ENCARGOS  MORATÓRIOS.  REDUÇÃO  DAS 
MENSALIDADES  MEDIANTE  CÁLCULO  UNILATERAL.  ABSTENÇÃO  DE 
NEGATIVAÇÃO.  INDEFERIMENTO  DA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
RECURSO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  INEQUÍVOCA.  CONTRATO  NÃO 
COLACIONADO  AOS  AUTOS.  IMPUGNAÇÃO  GENÉRICA DO  NEGÓCIO 
JURÍDICO. REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. PROVA INEQUÍVOCA DAS 
ALEGAÇÕES.  INEXISTÊNCIA.  FUMAÇA  DO  BOM  DIREITO  NÃO 
VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 

1. O pleito liminar de abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes deve pre-
encher, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a ação há de estar fundada em 
questionamento integral ou parcial do débito; b) haja demonstração de que a cobran-
ça indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 
STF ou STJ; c) haja depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada 
conforme o prudente arbítrio do juiz (STJ, REsp n. 527.618/RS, Rel. Min. Cesar As-
for Rocha, 2ª Seção, unânime, DJU de 24.11.2003).

2. Não se caracteriza a verosimilhança da alegação de abusividade contratual na hi-
pótese em que a parte deixa de trazer aos autos cópia do contrato impugnado.

3. O cálculo unilateralmente produzido pela parte não pode ser qualificado como 
prova  inequívoca,  requisito  insculpido  no  caput do  art.  273,  do  CPC,  para  a 
antecipação dos efeitos da tutela.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento n.º 2001382-49.2013.815.0000, em que figuram como Agravante  Zélia 
Maria Leite e como Agravado Banco BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 
Investimento.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em desprover o Agravo de Instrumento.



VOTO.

Zélia  Maria  Leite interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão do 
Juízo da Vara Única  da  Comarca  de  Teixeira, prolatada nos autos da Ação  de 
Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito por  ela ajuizada em face do Banco 
BV Financeira  S.A.  Crédito,  Financiamento  e  Investimento, que indeferiu  o 
requerimento liminar de suspensão do pagamento das parcelas restantes do contrato 
de  financiamento  de  veículo  ou  de  depósito  do  valor  mensal  apurado 
unilateralmente, bem como de abstenção de negativação.

Em suas razões, f. 02/09, alegou que o contrato firmado estipulou cláusulas 
abusivas  –  juros  remuneratórios  capitalizados  mensalmente  e  cumulação  de 
comissão  de  permanência  com  outros  encargos  -  e  que  o  perigo  da  demora  é 
iminente,  porquanto o indeferimento da antecipação dos efeitos  da tutela  poderá 
ocasionar-lhe  sérios  prejuízos  de  ordem financeira  e  social,  tendo  em vista  que 
necessita do veículo para exercer a sua atividade laboral.

Requereu, sem êxito, f. 50/51, a concessão de tutela antecipada recursal para 
que a liminar requestada na origem fosse deferida e,  no mérito,  pugnou por sua 
ratificação.

Nas Informações, f. 59, o Juízo afirmou que indeferiu a antecipação de tutela 
ao fundamento de que a Autora já havia pago quantidade significativa de parcelas e 
não demonstrou modificação em sua condição econômica, pelo que o periculum in  
mora não  restou  configurado,  entendendo,  ainda,  que  a  verificação  de  eventual 
abusividade exige dilação probatória.

Intimado, f. 53, o Banco Apelado não Contrarrazoou, f. 62.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  o  preparo  dispensado  por  ser  a  Recorrente 
beneficiária da gratuidade judiciária, f. 32, pelo que, presentes os demais requisitos 
de admissibilidade, dele conheço.

A  jurisprudência  pátria  sedimentou  o  entendimento  de  que  o  simples 
ajuizamento de ação de revisão de contrato não suspende a obrigação de pagamento 
das prestações e não afasta a possibilidade de inclusão do nome do devedor em 
órgão de proteção ao crédito.

Não se vislumbra a verossimilhança das alegações recursais  a respeito  da 
ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios e encargos moratórios, porquanto a 
Recorrente  sequer  colacionou  aos  autos  cópia  do  contrato  tachado  de  abusivo, 
limitando-se a confeccionar uma planilha com indicação do que entendeu excessivo, 



que não pode ser qualificada como prova inequívoca por ter sido unilateralmente 
produzida.

Consoante  o  STJ,  para  que  se  conceda  antecipação  de  tutela  obstando  a 
restrição de crédito, exige-se a impugnação pormenorizada da indevida cobrança, 
amparada na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  INSCRIÇÃO  EM 
CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. PROIBIÇÃO POR AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO BANCÁRIO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 
1.  O  mero  ajuizamento  de  ação  revisional  de  contrato  pelo  devedor  não  o  torna 
automaticamente imune à inscrição de seu nome em cadastros negativos de crédito, 
cabendo-lhe, em primeiro lugar, postular, expressamente, ao juízo, tutela antecipada 
ou  medida  liminar  cautelar,  para  o  que  deverá,  ainda,  atender  a  determinados 
pressupostos para o deferimento da pretensão, a saber: "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"  (2ª  Seção,  REsp n. 
527.618/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, unânime, DJU de 24.11.2003). 2. Acórdão 
recorrido  que  não  registra  a  presença  concomitante  de  todos  os  requisitos 
mencionados  no  item  anterior  e  que,  ao  contrário,  reconhece  a  inexistência  de 
provimento jurisdicional em favor da parte autora no sentido de impedir a inscrição 
em cadastro de inadimplência. 3. Pleito da ação revisional fundamentado em tese já 
superada pela jurisprudência do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento 
(STJ.  AgRg  no  Ag  961.431/GO.  Rel.  Ministro   Aldir  Passarinho  Junior.  Quarta 
Turma. Julgado em 05/08/2008. DJe 15/09/2008).

 
Esta Quarta Câmara tem decido no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revisão contratual. Discussão judicial dos encargos 
contratuais.  Tutela  antecipada.  Necessidade  de  demonstração  dos  requisitos. 
Inteligência do art. 273, caput, do CPC. Não ocorrência. Abusividade dos encargos. 
Ausência de prova inequívoca. Depósito da parcela tida como devida. Valor apurado 
unilateralmente.  Impossibilidade. Inviabilidade de elisão dos efeitos da mora e de 
abstenção de inclusão nos cadastros de registro de proteção ao crédito. Preservação 
na posse do bem dado em garantia. Não reconhecimento. Receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação. Não configuração. Manutenção do decisum. Desprovimento 
do  Agravo.  O  instituto  da  antecipação  da  tutela,  para  ser  deferido,  depende  do 
cumprimento dos requisitos genéricos previstos no caput do art. 273 do CPC, quais 
sejam, a existência de prova inequívoca do direito requerido e o convencimento do 
juiz  acerca  da  verossimilhança  das  alegações  da  parte.  -  O  depósito  judicial  de 
parcelas contratuais em Ação de Revisão de Contrato só pode ser aceito se houver 
demonstração efetiva de cobrança indevida dos encargos contratuais, não bastando 
simples  alegação  fundada  em  cálculos  unilaterais,  ainda  não  submetidos  ao 
contraditório.  -  Afastada  a  possibilidade  do  depósito  liminar  da  parcela  afirmada 
como devida, inviabilizados estão os pleitos alusivos à elisão dos efeitos da mora, 
bem  como  a  abstenção  de  registro  nos  cadastros  de  proteção  ao  crédito.  -  O 



ajuizamento da revisional de contrato não tem o condão de assegurar a manutenção 
do bem na posse do devedor, visto que implicaria em proibir à parte ré, o exercício do 
direito de ação, que lhe é constitucionalmente assegurado CF, art. 5°, XXXV. - Tem-
se como não configurado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quando 
se  verifica  a  impossibilidade  de  decorrerem  prejuízos  relativamente  a  valores 
previamente  contratados  (TJPB.  Processo  n.º  033.2009.003831-7/001.  4ª  Câmara 
Cível.  Relator  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Julgado  em 
20/04/2010).

Mais do que a simples aparência do direito (fumus boni iuris), reclamada para 
o deferimento de medidas cautelares, o art. 273, do CPC, exige que a antecipação de 
tutela esteja fundada em prova inequívoca, portadora de grau de clareza e evidência 
capazes de inspirar um convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar 
dúvida razoável.

A abstração que  permeia  a  Inicial,  carente  de dados  fáticos  concretos,  e  a 
ausência do instrumento contratual nos autos fulminam tal pressuposto.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


