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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0100004-75.2012.815.0731
ORIGEM: 1ª Vara Mista da Comarca da Cabedelo
RELATOR: Juiz Marcos  William  de  Oliveira,  convocado, em
substituição à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Banco Itaú S/A
ADVOGADA: Ilana Ramalho de Lima
AGRAVADA: Marcela Silva de Castro
ADVOGADO: Muller Alves Alencar

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
DEPÓSITO DA PARCELA TIDA COMO CORRETA. VALOR
APURADO DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS PELO DEVEDOR. MORA NÃO
AFASTADA. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. INSCRIÇÃO
DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

- A insuficiência de depósitos pelo devedor não afasta a mora,
que já fora caracterizada pela falta de pagamento das parcelas.
Tal constatação autoriza o credor a inserir o nome do
consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento  ao
agravo.
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Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ
S/A,  visando à reforma  da decisão proferida pelo Juízo  de Direito  da 1ª
Vara  Mista da Comarca de Cabedelo que, nos autos da Ação Revisional
(073.2012.000346-9) proposta por MARCELA SILVA DE CASTRO, concedeu
a tutela antecipada, para determinar que  o agravante se abstivesse de
inserir  o  nome  da promovente/agravada nos  órgãos  de  proteção  ao
crédito, sob pena de multa diária, além de autorizar que a  consumidora
depositasse  judicialmente  os  valores  do  contrato  de  financiamento,  os
quais, a seu ver, fossem tidos como incontroversos. 

Propugnando  a  reforma  da  decisão  objurgada,  o agravante
sustenta que a simples discussão judicial do débito não tem o condão de
impedir que o nome do devedor seja inserido nos órgãos de proteção ao
crédito.  De forma alternativa,  roga a minoração da multa diária imposta
pela decisão recorrida. 

Pedido de efeito suspensivo deferido às f. 139/142.

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão de f. 147).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (f.
156/159).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
        Relator

Por  questão  de  economia  processual, mantenho  a
decisão  liminar  que  deferiu  o  efeito  suspensivo, pelos  seus
próprios  fundamentos,  reproduzindo  trecho  seu que  interessa,  in
verbis: 

Consta  dos  autos  que  o  agravado  firmou  com  a  recorrente  um
contrato  de  financiamento  para  a  aquisição  de  um  automóvel
FIAT/UNO MILLY WAY ECON, 2010/2011, PLACA: NPY 0526/PB, no
valor  de R$ 28.567,14 em 60  parcelas  mensais,  das  quais  quitou
quatorze.

Alega, o agravado em sua exordial, a abusividade das taxas e juros
extorsivos  e  a  cobrança  de  taxa  tidas  como  ilegais.  Ao  final,  o
recorrido  pleiteou  a  antecipação  de  tutela  para  que:  a)  fosse-lhe
assegurado o direito de depositar, em juízo, o valor incontroverso da
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dívida;  b)  a  agravante  não  inserisse  o  seu  nome  nos  órgãos  de
proteção ao crédito; c) permanência na posse do automóvel.

Pois  bem, conforme já assentou o Superior  Tribunal  de Justiça "a
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes,
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente
será  deferida  se,  cumulativamente:  i)  a  ação  for  fundada  em
questionamento  integral  ou  parcial  do  débito;  ii)  houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do
bom direito  e  em jurisprudência  consolidada  do  STF  ou  STJ;  iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução
fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009).

Nesse sentido, cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.  DEMONSTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.
AUSÊNCIA.  SIMPLES  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  REVISIONAL.
INSUFICIÊNCIA.

[...]

II  -  Conforme  orientação  da  Segunda  Seção  deste  Tribunal,  o
deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do
nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da
comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos:
a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou
parcial  do  débito;  b)  demonstração  efetiva  da  cobrança  indevida,
amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja
o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a
critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento
de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor
inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de
crédito.

Agravo Regimental improvido.1

Por outro lado, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido de que a consignação de valores, pelo devedor, no patamar
que entende correto - aquém, portanto, da quantia devida - não tem
o condão de afastar-lhe a mora. 

1 AgRg no Ag 1165354/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe
02/02/2010.
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Admite-se, contudo, essa medida quando a ilegalidade é manifesta ou
quando a relação jurídica subjacente encontrar-se em confronto com
a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores ou desta Corte de
Justiça, excepcionalidade, que, em primeiro momento, não vislumbro
na hipótese.

A propósito, eis julgados oriundos deste Colendo Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação Revisional de Contrato c/c
Manutenção  de  posse  e  Consignação  em  pagamento  -Liminar  -
Denegação - Irresignação - Agravo -Liminar recursal denegada - Mérito -
Abusividade das. cláusulas contratuais -Impossibilidade de apreciação -
Desconstituição  da  mora  -  Impossibilidade  -Manutenção  provisória  na
posse do bem -Impossibilidade - Consignação incidental dos valores
incontroversos  -  Impossibilidade  -  exclusão  do  nome  do
agravante  do  cadastro  de  inadimplentes  Impossibilidade
-Desprovimento que se impõe.2

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS
PELO  VALOR  QUE  A  AUTORA  ENTENDE  DEVIDO.
INAPLICABILIDADE  DA  MORA.  EXCLUSÃO  DO  NOME  DA
DEMANDANTE  DOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
MANUTENÇÃO  DO  BEM  EM  MÃOS  DA  AGRAVANTE.  LIMINAR.
REQUISITOS  QUE  ENSEJAM  A  MEDIDA.  AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO. DESPROVIMENTO.  -  Não
verificando o Magistrado a presença do fumus boni iuris e do periculum
in  mora,  requisitos  necessários  à  concessão  de  medida  liminar,  seu
indeferimento é medida que se impõe.3

A insuficiência dos depósitos realizados pela parte, sendo inapta para
expurgar a mora, autoriza, portanto, o credor a utilizar-se das suas
prerrogativas,  como  o  lançamento  do  nome  do  consumidor  nos
órgãos de proteção ao crédito; cobrança dos valores recalcitrantes,
com o acréscimo dos consectários legais; reaver a posse do bem,
dentre outras.

Com relação ao perigo da demora, caso não seja deferido o presente
efeito  suspensivo,  estar-se-á  privilegiando  o  inadimplemento,
obstando, dessa maneira, que o credor promova os atos pertinentes
para reaver o que lhe pertence. (f. 139/142).

Ante o exposto, dou  provimento  ao  agravo,  para
reformar a  decisão de  primeiro  grau,  nos  termos dos  fundamentos

2 TJPB - Acórdão do processo n. 03320090047821001 - Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DR. EDUARDO JOSE
DE CARVALHO SOARES - JUIZ CONVOCADO - j. em 11/05/2010.

3 TJPB - Acórdão do processo n. 20020090350386001 - Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DR. RODRIGO
MARQUES SILVA LIMA - JUIZ CONVOCADO - j. em 30/03/2010.
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acima expostos.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram do  julgamento  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à
Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A.
D.  FERREIRA) e os  Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA
FILHO  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Excelentíssimo  Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA
RAMOS) e GUSTAVO LEITE URQUIZA (Juiz de Direito Convocado,
em  substituição  ao  Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de dezembro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator
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