
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 0110607-83.2012.815.2001
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Genival de Assis da Silva
Advogados : Glauco José da Silva Soares e outro
Agravada : BV Financeira S/A

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  E
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  DISCUSSÃO
JUDICIAL  DOS  ENCARGOS  CONTRATUAIS.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  INDEFERIDA.
SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVENTE.  PLEITO  DE
DEPÓSITO  DOS  VALORES  INCONTROVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE  PERMANÊNCIA
NA  POSSE  DO  BEM.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

- Os pedidos de depósito do montante incontroverso
e da manutenção na posse do bem não podem ser
deferidos nesta fase de cognição,  tendo em vista a
necessidade  de  maior  dilação  probatória  para  se
aferir  quais  os  índices  inflacionários  aplicáveis  à
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espécie.

-  Em se tratando de cláusulas contratuais,  torna-se
necessário  o  depósito  não  apenas  das  quantias
entendidas  pelo  devedor,  como  devidas,  mas,
integralmente,  aquelas  sobre  as  quais  se  discute  a
abusividade.

-  Não  se  configura  valor  incontroverso  aquele
apurado unilateralmente pela parte devedora, isto é,
à revelia  da participação da empresa/ré,  sobretudo
quando o valor é significativamente menor à parcela
do financiamento contratado. 

- Não deve prevalecer o pedido de manutenção na
posse  do  bem,  pois  tal  deferimento  implicaria  em
retirar o direito da parte contrária de promover ação
específica, afastando-se, antecipadamente, o exercício
do  direito  subjetivo  público  de  ação,  o  qual lhe  é
constitucionalmente assegurado pelo art.  5º,  XXXV,
da Constituição Federal. 

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/08, interposto por Genival de Assis da Silva contra decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 36/40, que, nos autos da  Ação
Ordinária  Revisional  de  Contrato  de  Financiamento  c/c  Consignação  em
Pagamento, fls. 09/32, manejada em face da BV Financeira S/A, indeferiu o pedido
de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão
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da liminar para que possa realizar o pagamento do valor das parcelas na quantia a
qual  entender  devida,  mediante  depósito  judicial,  haja  vista  a  abusividade  na
capitalização de juros incidentes sobre as prestações, a manutenção na posse do bem
e, por último, a não inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Quando
do pleito referente ao mérito do recurso, o agravante limita-se aos dois primeiros
pedidos,  deixando de  requerer  a  não inserção de  seu nome junto  aos  órgãos  de
proteção ao crédito.

Liminar parcialmente deferida, apenas para impedir
a restrição do nome do agravante nos cadastros de não pagadores, fls. 44/47.

Informações prestadas pelo Juízo a quo, fl. 67. 

Apesar das muitas tentativas de localização da parte
agravada, o agravante não informou seu endereço atualizado, fl. 81. 

A Procuradoria de Justiça, fls. 84/87, em parecer da
lavra da Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes opinou pelo provimento parcial do
recurso,  apenas para que o agravado fique impossibilitado de inserir  o  nome do
agravante dos cadastros de proteção ao crédito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Genival de Assis da Silva  ingressou com Ação de
Revisão Contratual, em desfavor da BV Financeira S/A alegando, para tanto, após
firmar Contrato de Financiamento para aquisição de um veículo HONDA CG 150
FAN-ESI, ano 2010, no valor de R$ 7.496,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e seis
reais),  junto à instituição financeira,  vem sofrendo a incidência de juros abusivos,
pedindo a revisão dos termos da negociação, inclusive por meio de antecipação de
tutela. 
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Analisando  a  questão,  o  Magistrado  monocrático
entendeu  como  insuficientemente  caracterizados  os  requisitos  autorizadores  da
medida, deixando de concedê-la.

Dessa decisão se insurge o agravante, pugnando pela
suspensão de seus efeitos, para que lhe seja assegurado a consignação em pagamento
dos  valores  incontroversos  e  sua  manutenção na  posse  do bem.  Merece  registro,
nesta ocasião, o fato do agravante não ter pleiteado, quando de seu pedido meritório,
não inserção de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 

Pois  bem,  em se tratando de  cláusulas  contratuais,
torna-se necessário o depósito não apenas das quantias  entendidas pelo devedor,
como devidas, mas, integralmente, aquelas sobre as quais se discute a abusividade.

Isso  porque  não  se  configura  valor  incontroverso
aquele apurado unilateralmente pela parte devedora, isto é, à revelia da participação
da empresa/ré, sobretudo quando o valor é significativamente menor à parcela do
financiamento contratado.

Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  Depósito  de  parcelas  em  valor
inferior ao pactuado. Efeitos da mora. Inclusão em
cadastro  de  devedores  e  manutenção  de  posse.
Elisão.  Impossibilidade,  exceto se for depositado o
valor pactuado. Provimento parcial. Somente com o
depósito integral da parcela do contrato, na ação de
consignação  em  pagamento,  é  possível  elidir  os
efeitos da mora, de forma a impossibilitar a inclusão
do  devedor  no  cadastro  restritivo  de  crédito  e  a
reintegração do credor na posse do bem. (TJPB; AI
200.2011.002811-1/001;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.
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Des. João Alves da Silva; DJPB 19/10/2011; Pág. 11).

E,

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  Ação revisional  de
cláusula  contratual  c/c  repetição  de  indébito.
Depósito  das  prestações  vencidas  e  vincendas,
cálculo  elaborado  unilateralmente  pela  parte.
Matéria  controversa.  Necessidade  de  melhor
instrução.  Impossibilidade.  Desprovimento  do
recurso. Não se discute que seja viável o deferimento
do  pedido  de  depósito  em  consignação  das
prestações  vencidas  e  vincendas  no  bojo  de  ação
revisional de cláusulas contratuais, com o escopo de
elidir  a  mora  do  devedor.  Pleiteando  a  parte,
todavia,  o  depósito  do  montante  que  entende
devido  com  base  em  cálculos  por  ela
unilateralmente  elegidos,  deve  ser  o  pedido
indeferido,  face  à  necessidade  de  maior  dilação
probatória para se aferir quais os índices a serem
aplicados,  notadamente  porque  constitui  requisito
da consignação em pagamento a entrega do importe
exigido pelo credor. (TJPB; AI 200.2006.035362-6/001;
João Pessoa; Rel.  Des. Jorge Ribeiro Nóbrega; DJPB
02/07/2008; Pág. 8) - negritei.

Quanto  à  permanência  do  bem  na  posse  do
autor/agravante,  entendo  que  tal  pedido  também  não  deve  prevalecer,  pois
implicaria  em  retirar  o  direito  da  parte  contrária  de  promover  ação  específica,
afastando-se,  antecipadamente,  o exercício do direito subjetivo público de ação, o
qual lhe  é  constitucionalmente  assegurado  pelo  art.  5º,  XXXV,  da  Constituição
Federal. 

A  propósito,  calha  transcrever  o  seguinte  escólio
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desta Corte de Justiça, a qual vem se manifestando nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  TUTELA
ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO DE PRESTAÇÕES,
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO
CONTRATANTE EM CADASTRO DE DEVEDORES
E  MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DO  BEM  ATÉ  O
TÉRMINO  DA  DEMAN-  DA.  DEFERIMENTO.
RECURSO.  REQUISITOS  DO  ART.  273,  DO  CPC.
PROVA  INEQUÍVOCA  DAS  ALEGAÇÕES.
INEXISTÊNCIA. FUMAÇA DO BOM DIREITO NÃO
VERIFICADA.  REFORMA  DA  DECISÃO.
INDEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO.
PROVIMENTO. O pleito liminar para abstenção da
inserção/manutenção em cadastro de inadimplentes
deve  preencher,  cumulativamente,  os  seguintes
requisitos:  a)  a  ação  esteja  fundada  em
questionamento integral ou parcial do débito; b) haja
demonstração de que a cobrança 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  asfor  rocha.  2ª  seção,
unânime. Dju de 24.11.2003). O depósito judicial de
parcelas contratuais em ação de revisão de contrato
só pode ser deferido se houver demonstração efetiva
de cobrança indevida dos encargos contratuais, não
bastando  simples  alegação  fundada  em  cálculos
unilaterais, ainda não submetidos ao contraditório. O
mero  ajuizamento  de  ação  revisional  de  contrato,
ausentes os requisitos do art. 273, do cpc, não tem o
condão de assegurar a manutenção do bem na posse
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do devedor. (TJPB; AI 004.2011.000733-5/001; Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 20/08/2012; Pág.
11)  - sublinhei.

Em arremate, impende consignar que, somente após
a instrução probatória, poder-se-á formar um juízo de convencimento seguro sobre
as  questões  controvertidas  no  álbum  processual,  pois  os  elementos  até  então
apresentados não se mostram suficientemente hábeis do deferimento do pleito.

Por  fim,  deixo  de  analisar  o  pedido  referente  à
impossibilidade da negativação do nome do agravante no rol dos maus pagadores,
porquanto este só efetuado quando do pleito liminar.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 557,  caput, do Código de
Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
            Desembargador
                                Relator
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