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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO nº 0005971-93.2012.815.0731
RELATOR : Dr. Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir

o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE       :  BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil
ADVOGADOS : Vinícius Araújo Cavalcanti Moreira e Fernando Luz Pereira
AGRAVADA : Wilma Maria Diniz Brasileiro Guedes
ADVOGADO : Danilo Cazé Braga 

PROCESSUAL CIVIL  – Agravo Interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  deu
provimento monocrático a apelação cível –
–  Ação  de  reintegração  de  posse  –
Arrendamento  mercantil  –  Procedência  –
Irresignação – Anterior  ação revisional  de
contrato transitada em julgado – Cláusulas
contratuais  declaradas  abusivas  –
Desconfiguração  da  mora  –  Afastamento
do esbulho (CPC, art. 927) – Ausência de
requisito  capaz  de  ensejar  a  reintegração
da posse do veículo em favor da instituição
financeira – Jurisprudência pacífica do STJ
–  Manutenção  da  decisão  que  deu
provimento  monocrático  ao  recurso –
Desprovimento.

–  O  reconhecimento  de  existência  de
cláusulas  contratuais  abusivas,  nos  autos
da  ação  revisional  de  contrato,  na  qual
operou-se o trânsito em julgado, acarreta a
desconstituição  da  mora  da  devedora,
afastando  o  esbulho,  pressuposto  para  a
ação  possessória  (CPC,  art.  927),
impossibilitando a reintegração de posse do
veículo em favor da instituição financeira.
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– “Evidenciada a abusividade das cláusulas
contratuais, afasta-se a mora do devedor.”
(Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS).

–  “Descaracterizada  a  mora,  é  cabível  a
manutenção do bem na posse do devedor”.
(STJ;  AgRg-AREsp  218.981;  Proc.
2012/0173688-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min.
João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2013; Pág.
626).

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo interno acima identificados.

A  C  O  R  D  A  M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento
de fl. 151.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela
BFB  LEASING  S/A  ARRENDAMENTO  MERCANTIL, contra  decisão
monocrática  que  deu  provimento  à  apelação  cível  interposta  por  WILMA
MARIA DINIZ BRASILEIRO GUEDES.

Consta dos autos que a recorrida interpôs
apelação cível, em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da
2ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Cabedelo  que,  nos  autos  da  ação  de
reintegração  de  posse,  julgou  procedente  o  pedido  possessório  formulado
pela instituição bancária ora agravante.

Nas razões da apelação cível, a agravada
sustentou, em síntese, que propôs anteriormente ao ajuizamento da ação de
reintegração de posse, a ação revisional de contrato, objeto também da ação
possessória, que fora autuada sob a numeração 073.2010.003.589-5.

Às fls. 88/92, juntou documentação a fim de
comprovar que a ação revisional fora julgada procedente, inclusive com trânsi-
to em julgado operado em 11 de julho de 2012, na qual foram declaradas abu-
sivas as cláusulas contratuais que imprimiram cobrança de IOF, TAC, TEC,
taxa de abertura de cadastro, tarifa de aditamento contratual, capitalização de
juros, bem como a incidência de multa cumulada com comissão de permanên-
cia e despesas decorrentes da cobrança da dívida.
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Por fim, sustentando que a cobrança de en-
cargos  indevidos  no  período  da  normalidade  desconstitui  a  mora,  pugnou
pela reforma da sentença “a quo” para reconhecer a improcedência da reinte-
gração da posse do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil.

Foram  apresentadas  contrarrazões  às  fls.
96/105,  onde  o banco apelado  sustentou  que  o  contrato  foi  celebrado  de
acordo  com  a  livre  e  espontânea  vontade  da  recorrente,  com  prévio
conhecimento das cláusulas contratuais.

 
Asseverou que a agravada não honrou com

o pagamento das parcelas em suas respectivas datas de vencimento, vindo a
incorrer em mora.

 
Sustentou, ainda, que a apelante, ora agra-

vada, se tornou esbulhadora, pois permaneceu com o veículo arrendado mes-
mo sem arcar com o pagamento das prestações.

 
Relatou  também que não há desconstitui-

ção da mora com o ajuizamento de ação revisional e que enquanto não hou-
ver provimento jurisdicional dispondo em contrário, as cláusulas do contrato
são válidas e eficazes.

 
Altercou que o simples ajuizamento de ação

revisional  não descaracteriza a mora da devedora, por conta disto, pugnou
pelo desprovimento da apelação cível.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça emitiu parecer, sem, contudo, manifestar-se acerca
do mérito recursal (fls. 110/113).

Às  fls.  117/123, este  signatário  deu
provimento monocrático à apelação cível, eis que  evidenciado nos autos da
ação  revisional  de  contrato,  transitada  em  julgado,  que  foi  declarada  a
abusividade de cláusulas contratuais, acarretando a desconstituição da mora
da  devedora  e,  como  consequência,  conforme  pacífica  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  afastado  o  esbulho,  impossibilitando  a
reintegração  de  posse  do  veículo  objeto  do  contrato  de  arrendamento
mercantil em favor da instituição bancária.

Irresignado,  o  banco  agravante  interpôs
agravo interno, sustentando ser legítima a caracterização da mora e injusta a
posse do bem pela arrendatária inadimplente, havendo esbulho possessório.
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Por conta disso,  pugna para que seja dado
provimento ao agravo interno para reformar a decisão que deu provimento
monocrático à apelação cível.

É o que importa relatar.

VOTO

A decisão objeto deste agravo interno deu
provimento monocrático à referida apelação cível,  reformando a sentença “a
quo”  e  julgando  improcedente  o  pleito  inicial  de  reintegração  de  posse
manejado pelo banco agravante, eis que restou comprovado que a sentença
recorrida estava em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça.

Não  vislumbro,  nas  razões  do  presente
agravo, fundamento suficiente a modificar a decisão monocrática.

É que  “ab initio”,  não custa lembrar que  a
Lei  9.756/98  introduziu  no  sistema  processual  civil  brasileiro  o  dispositivo
constante no artigo 557, §1º que assim preceitua: 

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.” 

§  1o-A  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior,
o relator poderá dar provimento ao recurso” (grifei).

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  de
imediato provimento ao recurso quando a decisão vergastada encontra-se em
manifesto  confronto  com súmula  ou entendimento  dominante  dos tribunais
superiores.

Assim,  é  autorizado,  em  casos
excepcionais,  aos relatores  dos tribunais  civis  do país  dar  provimento aos
recursos  diante  de  casos  onde  se  vislumbre  incompatibilidade  da  decisão
recorrida  com  súmula,  ou  com  entendimento  dominante  dos  Tribunais
Superiores. É a hipótese destes autos.

Como  visto,  entre  as  partes  e  versando
sobre o mesmo contrato, tramita a presente ação de reintegração de posse e
tramitou uma ação revisional de contrato, processo nº 073.2010.003.589-5.
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Neste  último,  movido  pela  apelante,  ora
agravada,  em  face  da  instituição  bancária,  o  juízo  sentenciante  julgou
procedentes os pedidos da autora/apelante, decisão já transitada em julgado
em 11 de julho de 2012, nos seguintes termos:

“Diante  do exposto,  JULGO PROCEDENTE o  pedido
formulado na inicial, para DECLARAR a nulidade das
cláusulas que imprimirem ao autor a cobrança de IOF,
TAC, TEC, taxa de abertura de cadastro/crédito e tarifa
de aditamento contratual, bem como eventual incidência
de  capitalização não  expressa;  afasto  a  incidência  de
multa superior a 2%, de comissão de permanência e de
despesas  de  cobrança  da  dívida  e  honorários
advocatícios judiciais ou extrajudiciais, determinando a
correção monetária pelo INPC; determino, ainda, que a
taxa de juros anual corresponda exatamente a 12 vezes o
valor do percentual mensal de juros, em caso de eventual
discrepância entre os mesmos, condenando o promovido
a  compensar  os  valores  pagos  em  decorrência  da
nulidade supra e repetir eventual indébito, a ser apurado
em liquidação de sentença.” (fls. 88/92).

Na ação revisional que, repita-se, transitou
em julgado, diversas cláusulas contratuais foram declaradas nulas, de modo a
afastar a mora da devedora.

 
Vê-se,  portanto,  que  em  decorrência  das

declarações de nulidade de cláusulas  contratuais  tomadas  no processo nº
073.2010.003.589-5,  cuja  sentença  não  foi  impugnada  pela  instituição
financeira, a mora da devedora foi desconstituída, restando afastado, pois, o
alegado esbulho que ensejou a reintegração de posse.

 
Assim, o reconhecimento de existência de

cláusulas contratuais abusivas na ação revisional de contrato, em que haja a
desconstituição da mora da devedora, afasta os pressupostos para a ação
possessória (CPC, art. 927) e impossibilita a reintegração de posse do veículo
em favor da instituição financeira.

 
É  o  que  se  colhe  da  jurisprudência  do

Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

CONTRATO  BANCÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE
PACTUAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  LEGALIDADE  DA  COBRANÇA
NÃO  CUMULADA  COM  DEMAIS  ENCARGOS
MORATÓRIOS.  DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA.
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PRESSUPOSTO  EVIDENCIADO.  INSCRIÇÃO  DO
DEVEDOR  NOS  CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
BEM  NA  POSSE  DO  DEVEDOR.  POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. É insuscetível de exame
na  via  recursal  especial  questão  relacionada  com  a
possibilidade de incidência de capitalização de juros em
contrato bancário quando há necessidade de reexame do
respectivo  instrumento  contratual.  Aplicação  das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Com o vencimento do mútuo
bancário,  o  devedor  responderá  exclusivamente  pela
comissão de permanência (assim entendida como juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade,  acrescidos  de  juros  de  mora e  de  multa
contratual)  sem  cumulação  com  correção  monetária
(Recursos  Especiais  repetitivos  n.  1.063.343/RS  e
1.058.114/RS).  Súmula  n.  472/STJ.  3.  Evidenciada  a
abusividade das cláusulas contratuais, afasta-se a mora
do  devedor  (Recurso  Especial  repetitivo  n.
1.061.530/RS). 4. Para a inscrição/manutenção do nome
do  devedor  em  cadastro  de  inadimplentes,  deve-se
observar,  por  ocasião  da  prolação da  sentença ou  do
acórdão,  o  decidido  no  mérito  do  processo  quanto  à
mora (Recurso Especial  repetitivo n.  1.061.530/RS).  5.
Descaracterizada a mora,  é  cabível  a  manutenção do
bem na posse do devedor. 6.  Admitem-se a compensação
de valores e a repetição do indébito na forma simples,
sempre  que  constatada  cobrança  indevida  do  encargo
exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento.
7.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp
218.981/RS,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
06/08/2013, DJe 22/08/2013). (grifei).

AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  CONTRATO  DE  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
AUSÊNCIA  DE PACTUAÇÃO EXPRESSA.  SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
ABUSIVIDADE  DE  ENCARGOS  CONSTATADA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. É insuscetível de exame na
via  do  recurso  especial  questão  relacionada  com  a
possibilidade de incidência de capitalização de juros em
contrato  bancário  na  hipótese  em que  seja  necessário
reexaminar  o  respectivo  instrumento  contratual.
Aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2.   Evidenciada a  
abusividade das cláusulas contratuais, afasta-se a mora
do  devedor  (Recurso  Especial  repetitivo  n.
1.061.530/RS). 3. Recurso desprovido. (STJ   , Relator:
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de
Julgamento:  06/08/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA).
(grifei).
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CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA
EM  RELAÇÃO  À  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.
SÚMULA  N.  7/STJ.  DESCARACTERIZAÇÃO  DA
MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO.  POSSIBILIDADE.  INSCRIÇÃO  DO
DEVEDOR  NOS  CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO
DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alteração da taxa
de  juros  remuneratórios  pactuada  em mútuo  bancário
depende da demonstração cabal de sua abusividade em
relação  à  taxa  média  do  mercado  (REsp  repetitivo  n.
1.112.879/PR).  2.  Evidenciada  a  abusividade  das
cláusulas  contratuais,  afasta-se  a  mora  do  devedor.
Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS. 3. É firme
a  orientação  jurisprudencial  do  STJ  em  admitir  a
compensação de  valores  e  a  repetição do  indébito  na
forma simples, sempre que constatada cobrança indevida
do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no
pagamento. 4. A inscrição ou a manutenção do nome do
devedor  nos  cadastros  de  inadimplência  decidida  na
sentença ou no acórdão deverá observar aquilo que fora
decidido sobre a mora no mérito do processo (recurso
especial  repetitivo  n.  1.061.530/RS).  5.  Ante  a  não
descaracterização da mora, não há por que cogitar de
manutenção  do  bem  na  posse  do  devedor.  6.  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  357.081;
Proc.  2013/0185764-9; RS;  Terceira Turma; Rel.  Min.
João Otávio de Noronha; DJE 07/10/2013; Pág. 1057).
(grifei).

Como se  vê,  evidenciada  a  existência  de
cláusulas  contratuais  abusivas,  nos  autos  da  ação  revisional  de  contrato
transitada  em  julgado,  acarreta  a  desconstituição  da  mora  da  devedora,
afastando o esbulho e impossibilitando a reintegração de posse do veículo
objeto do contrato de arrendamento mercantil em favor do banco agravante.

Isto  posto,  constatando-se  que  a  decisão
objeto  do  presente  agravo  está  amparada  em  jurisprudência  do  Egrégio
Tribunal Superior, inexiste motivo para a sua reforma.

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
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Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho e o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014. 

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz Convocado - Relator
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