
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002279-59.2011.815.0331.
Origem : 4ª  Vara da Comarca de Santa Rita.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco Itauleasing S/A.
Advogados: Luís Felipe Nunes Araújo e Vinícius Araújo Cavalcanti Moreira.
Apelado : Silvio Marques da Silva.
Advogado : Danilo Cazé Braga da Costa Silva.    

AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
RECONHECIMENTO  DE  ABUSIVIDADE
CONTRATUAL  POR  ESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA  DENTRO  DO  PERÍODO  DE
ANORMALIDADE  DO  CONTRATO.  MORA
CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
REINTEGRATÓRIA.  CONSOLIDAÇÃO  DE
POSSE  E  PROPRIEDADE  NAS  MÃOS  DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES
DO STJ. PROVIMENTO.

− A  descaracterização  da  mora  contratual,
somente  é  possível  em duas  hipóteses,  a  saber:  1º)
comprovação  inequívoca  da  cobrança  de  encargos
abusivos  e  ilegais  no  período  da  normalidade
contratual (em momento anterior ao inadimplemento),
com o depósito do valor da prestação com a redução
dos  encargos  apontados  e  reconhecidos  como
abusivos; ou 2º) depósito das prestações contratuais
pelo valor pactuado.

− Não  há  como  se  afastar  a  mora  do
devedor/apelado, ante a inexistência da cobrança de
encargos abusivos, durante o período da normalidade
contratual, sendo cabível, portanto, a reintegração de
posse  do  veículo,  com  a  consolidação  da  posse  e
propriedade  nas  mãos  da  instituição  financeira,  ora
recorrente.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas  pelo  Banco
Itauleasing S/A, desafiando sentença prolatada pela Juíza de Direito  5ª Vara
da Comarca de Santa Rita,  nos autos  da  Ação de Reintegração de Posse
movida em face de Silvio Marques da Silva. 

Na  peça  inaugural,  a  instituição  financeira  alegou  que,  em
virtude  do  inadimplemento  da  parcela  vencida  em  10/02/2011,  notificou
extrajudicialmente o promovido, mas, mesmo assim, não efetuou o pagamento
da referida prestação, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

Liminar deferida (fls. 27).

O  réu  apresentou  contestação,  às  fls.  30/33,  pugnando  pela
improcedência da ação, alegando a descaracterização da mora e eliminação de
seus efeitos, em razão da cobrança de encargos ilegais.

Réplica, às fls. 49/74.

Decidindo a demanda, a MM. Juíza de base proferiu sentença
de improcedência,  condenando  o  promovente  no  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

Irresignado,  o  banco  apresentou  apelo  (fls.  86/101),
asseverando que,  desde 10/02/2011,  o  autor  já  se  encontrava inadimplente
com a parcela nº 64/121. Também, sustenta que, nos termos da súmula 380 do
STJ,  a  simples  propositura  de  ação  de  revisão  de  contrato  não  inibe  a
caracterização da mora. 

Consigna  que  o  inadimplemento  do  arrendatário  enseja  a
rescisão contratual e autoriza a restituição do bem em favor do arrendador.

Ao final, defende a  impossibilidade de condenação em custas
processuais  e honorários advocatícios,  posto que fora o apelado quem deu
causa ao ajuizamento da ação.

 
O apelado ofertou contrarrazões, às fls. 104/110.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Francisco
Antônio  de  Sarmento  Vieira  (fls.  118/121),  opinou  pelo  provimento  da
apelação, a fim de que seja julgado procedente o pedido, ante a ausência de
ilegalidades no contrato objeto da lide.

É o relatório. 

VOTO.

Apelação Cível nº 0002279-59.2011.815.0331 2



Como  pode  ser  visto  no  relato,  o  apelante  ajuizou  ação  de
reintegração de posse com base em contrato de arredamento mercantil, cuja
pretensão de direito material era a resolução do contrato e a retomada do bem
arrendado em virtude de inadimplemento do devedor.

Em  virtude  do  reconhecimento  de  cláusulas  abusivas  pelo
magistrado de base e, consequente, afastamento da mora, a ação reintegratória
foi julgada improcedente. 

Inconformado com o decisum, o apelante afirma que o autor se
encontrava  inadimplente  com  a  parcela  nº  64/121,  sendo  perfeitamente
cabível o ajuizamento de ação de reintegração de posse,  posto que a mora
decorre do mero inadimplemento.

Também, assevera que a discussão judicial do débito não inibe
a caracterização da mora do autor, devendo a sentença ser reformada e julgado
procedente a ação.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve, ou não,
a  descaracterização  da  mora  ante  a  existência  de  cláusulas  contratuais
declaradas abusivas.

Sabe-se que o contrato de arrendamento mercantil tem natureza
complexa, porquanto contém elementos da compra e venda, da locação e do
financiamento. 

Cumpre  ressaltar,  ainda,  que  a  demanda  reintegratória
desenvolve-se  através  de  processo  autônomo  e  independente,  com  regras
procedimentais próprias objetivando, na perspectiva do legislador, facilitar a
composição  do  litígio  e  a  satisfação  do  credor  arrendatário.  Por  isso,  é
admitida  a  ampla  defesa  do  devedor  no  bojo  da  ação  com  pedido  de
reintegração de posse, decorrente de leasing, seja pela ampliação do objeto da
discussão  em  sede  de  contestação,  com  o  questionamento  das  cláusulas
contratuais,  seja  pela  possibilidade  de  propositura  de  ação  revisional  de
contrato, como ocorreu no presente caso. 

Embora seja possível a discussão das cláusulas contratuais, há
que se apontar que o reconhecimento de abusividade no contrato não conduz,
por si só, à descaracterização da mora.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp
1.061.530-RS, representativo da controvérsia relativa aos contratos bancários,
o qual serve como parâmetro para o deslinde das causas fundadas em idêntica
questão  de  direito,  fixou orientação relativa  a  mora  contratual  no  seguinte
sentido: 

“ORIENTAÇAO 2 -CONFIGURAÇAO DA MORA a)
O  reconhecimento  da  abusividade  nos  encargos
exigidos  no  período  da  normalidade  contratual
(juros  remuneratórios  e  capitalização)
descaracteriza  a  mora;  b)  Não  descaracteriza  a
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mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo  quando  o  reconhecimento  de  abusividade
incidir  sobre  os  encargos  inerentes  ao  período  de
inadimplência contratual.

Do  entendimento  acima  colacionado,  infere-se  que  a
descaracterização da mora contratual, somente é possível em duas hipóteses, a
saber: 1º) comprovação inequívoca da cobrança de encargos abusivos e ilegais
no  período  da  normalidade  contratual  (em  momento  anterior  ao
inadimplemento), com o depósito do valor da prestação com a redução dos
encargos  apontados  e  reconhecidos  como  abusivos;  ou  2º)  depósito  das
prestações contratuais pelo valor pactuado.

Neste diapasão, entendo que, pela leitura da aludida orientação,
o simples reconhecimento de encargos abusivos no período na normalidade
contratual  não  afasta  a  mora  contratual  do  devedor.  Caso  assim  fosse
entendido,  abriria  caminho para  que  qualquer  pessoa  formalizasse  contrato
com determinada instituição  financeira  e,  sem adimplir  nenhuma prestação
contratual,  viesse  a  alegar  a  existência  de ilegalidade no  contrato  para  ver
reconhecida a descaracterização de sua mora, justificando a utilização do bem
mesmo sem o pagamento de qualquer prestação e obstando sua retomada.

Assim, para que seja afastada a mora debitoris, o devedor deve
oferecer  em  depósito  o  valor  da  prestação  com  a  redução  do  valor  dos
encargos  reconhecidamente  abusivos  ou  ilegais  à  luz  do  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Portanto, se o
depósito alcança valor inferior aquele que efetivamente é devido ou é feito
irregularmente, ou não é autorizado, segundo esta orientação, a mora não fica
descaracterizada.

Analisando-se a inicial e o conjunto probatório colacionado ao
encarte  processual,  constata-se  que  a  ação  de  reintegração  de  posse  foi
proposta em  11/07/2011, estando o devedor arrendatário,  Antônio Alves de
Morais, inadimplente desde 10/02/2011.

Ainda, depreende-se que as únicas abusividades reconhecidas
na presente hipótese foram a cobrança de juros moratórios de 0,49% ao dia e
de tarifa de inserção de gravame.

Ora, o encargo moratório reconhecido ilegal pela MM Juíza de
primeva  e confirmado por esta Corte,  nos autos da demanda revisional em
apenso, só tem incidência, durante o período da anormalidade contratual, ou
seja, quando o devedor já se encontra em mora. 

Noutro  passo,  tenho  que  a  nulidade  das  cláusulas  que
estipularam a cobrança indevida de tarifas bancárias não tem o condão de
afastar a mora e seus efeitos, porquanto o débito persistiria ante o fato de o
devedor não ter vertido as parcelas do financiamento na forma ajustada com
relação aos  juros  contratuais  e  demais encargos moratórios não alcançados
pelo provimento judicial.
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Assim, pelo conteúdo da orientação 2, item a, do STJ acima
colacionada,  não  há  como  se  afastar  a  mora  do  devedor/apelado,  ante  a
inexistência  da  cobrança  de  encargos  abusivos,  durante  o  período  da
normalidade contratual.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  BUSCA  E  APREENSÃO.
ABUSIVIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS
ALEGADA  EM  DEFESA.
POSSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃO.  PACTUADA.
TAXA DE  EMISSÃO  DE  BOLETO/SERVIÇOS  DE
TERCEIRO.  NÃO  COMPROVADA.  MORA  NÃO
DESCARACTERIZADA.  ENCARGO  ABUSIVO.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  "PERÍODO  DE
ANORMALIDADE".  BUSCA  E  APREENSÃO.
RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE.
- É possível discutir o contrato objeto da ação, no
bojo  da  própria  contestação,  sem  necessidade  de
apresentação de reconvenção, conforme amplamente
admitido pela jurisprudência, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça.
-  É  devida  a  capitalização  de  juros  no  contrato
firmado  pelas  partes  se  houve  pactuação  neste
sentido,  seja  de  forma  expressa  ou  numérica.
-  Taxa  de  emissão  de  boleto/Serviços  de  terceiro,
ausência  de  comprovação  de  sua  cobrança.
- Autorizada a cobrança de permanência, desde que
atenda às diretrizes traçadas pelas Súmulas 30 e 472
do STJ.
-  Somente  descaracteriza  a  mora  a  existência  de
abusividade  nos  encargos  contratados  para  o
período  de  normalidade,  conforme  entendimento
firmado  pelo  STJ,  em sede  de  recurso  repetitivo,
quando  do  julgamento  do  REsp.  1.061.530  -  RS.
-  Deve  ser  julgada procedente a  ação de  busca e
apreensão  quando  houve  revisão  tão  somente  de
encargo que incide sobre a anormalidade o que não
afasta  a  mora”.  (TJ/MG,  Apelação  Cível
1.0518.12.012605-8/003,  Relator(a):  Des.(a)
Amorim  Siqueira  ,  9ª  CÂMARA  CÍVEL,  j.  em
26/11/2013). (grifo nosso).

“AÇÃO  DE  BUSCA E  APREENSÃO.  DECRETO-
LEI  911/69.  LIMINAR  DEFERIDA.  VEÍCULO
APREENDIDO.  PEDIDO  CONTRAPOSTO  DE
REVISÃO  DAS  CLÁUSULAS  FINANCEIRAS  DO
CONTRATO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART.
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267  IV  DO  CPC.  DESCARACTERIZAÇÃO  DA
MORA  PELO  RECONHECIMENTO  DA
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. PEDIDO
CONTRAPOSTO  JULGADO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE PARA (I)  AFASTAR A COBRANÇA
CUMULADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
COM  OUTROS  ENCARGOS  MORATÓRIOS;  (II)
AFASTAR  A  COBRANÇA  DAS  TARIFAS  DE
CADASTRO  E  DOS  SERVIÇOS  PRESTADOS;  E,
(III) DETERMINAR A REPETIÇÃO SIMPLES DOS
VALORES  COBRADOS  INDEVIDAMENTE.
RECURSO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
PEDIDO  CONTRAPOSTO.  ADMISSIBILIDADE.
MORA  CARACTERIZADA.  ENCARGO
CONSIDERADO  ABUSIVO  -  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM  OUTROS
ENCARGOS  MORATÓRIOS.  INCIDÊNCIA  NO
PERÍODO  DA  ANORMALIDADE  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA (Orientação nº 2, letra A - STJ -  REsp
1.061.530-RS,  sob  o  rito  do  art.  543-C do  CPC).
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  515,  §  3º,  DO  CPC.
PEDIDO  DE  BUSCA E  APREENSÃO  JULGADO
PROCEDENTE, PARA CONFIRMAR A LIMINAR E
CONSOLIDAR  A  POSSE  E  PROPRIEDADE  DO
BEM  NAS  MÃOS  DO  CREDOR  FIDUCIÁRIO.
PEDIDO  CONTRAPOSTO:  TARIFAS  DE
CADASTRO  E  SERVIÇOS  PRESTADOS.
SENTENÇA ULTRA PETITA. SÚMULA 381 DO STJ.
READEQUAÇÃO  DA  SENTENÇA  AOS  LIMITES
DO  PEDIDO.  CAPÍTULO  DA  SENTENÇA
REVOGADO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
EXIGIBILIDADE.  SÚMULA  472  DO  STJ.
SOMATÓRIA  DOS  ENCARGOS
REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. INVERSÃO
DO  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO  PARA  REVOGAR
PARTE DA SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE
A  AÇÃO  COM  PEDIDO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO. 1. Se não foi reconhecida a cobrança
de  encargos  abusivos  no  período  da  normalidade
contratual, não é possível declarar descaracterizada
a mora e julgar extinto o processo sem resolução de
mérito. 2. Não é autorizado o julgamento de ofício,
no  1º  e  2º  grau  de  jurisdição,  a  respeito  de
abusividade  de  cláusula  de  contrato  bancário,
consoante  prescreve  a  Súmula  381  do  STJ.  3.  De
acordo com a súmula 472 do STJ, para o período de
anormalidade  contratual,  deve  ser  mantida  a
cláusula  contratual  na  parte  em que  estabelece  a
cobrança  de  comissão  de  permanência,  cujo
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percentual  deve  atender  a  somatória  dos  juros
remuneratórios contratados, juros moratórios de 1%
ao mês e multa de 2%. (TJ/PR 9674251 PR 967425-1
(Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de
Julgamento:  28/11/2012,  17ª  Câmara Cível).  (grifo
nosso).

Da argumentação acima alinhavada, tenho que restou evidente
o  inadimplemento  de  parte  da  dívida  e,  consequentemente,  perfeitamente
caracterizada a mora, devendo o pleito de reintegração definitiva na posse do
bem arrendado ser acolhido em sua integralidade.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO ao apelo,  para  julgar
procedente  o  pedido  de  reintegração  de  posse  do  veículo,  em  virtude  de
caracterização  da  mora,  determinando  que  o  recorrente  seja  reintegrado
definitivamente na  confirmando a liminar deferida e consolidando a posse e
propriedade do bem nas mãos da instituição financeira.

Condeno o  promovido  Silvio Marques  da  Silva em custas  e
honorários  advocatícios,  estes  arbitrados  em  R$  1.000,00  (mil reais),  nos
termos do art. 20, §4º do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dos
ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 12, da Lei nº 1.060/1950.

 
É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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