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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011082-15.2014.815.0000.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Origem :  1ª Vara da Comarca de Queimadas.
Agravante : Banco Itaucard S/A. 
Advogado : Antonio Braz da Silva e outros. 
Agravado : Adalberto Tavares de Almeida.
Advogado : Sunaly Virgínio de Moura. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVI-
SIONAL  DE  CONTRATO  DE  FINANCIA-
MENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  CONSIGNI-
ÇÃO  DO  VALOR  CONTRATADO.
POSSIBILIDADE.  CONTINUIDADE  DO
CUMPRIMENTO  DO  PACTO  E  BOA-FÉ
CONTRATUAL.  MEDIDA  JUSTA  E
PRUDENTE.  MANUTENÇÃO  NA POSSE  DO
VEÍCULO.  CABIMENTO.  NECESSIDADE  DE
DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DE CADA
PARCELA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA
ANTECIPADA  PRESENTES.  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-   Cabe  a  consignação  das  parcelas  no  valor
contratado,  posto  que  tal  medida  não  afasta  o
cumprimento dos termos da avença e preserva a boa-
fé contratual, sendo, portanto, justa e prudente.

-  A  consignação  deferida  garante  a  instituição
financeira  o  recebimento  pontual  dos  valores
contratados.

-  De  acordo  com  entendimento  desta  Corte,  a
manutenção na  posse do veículo somente é  cabível
quando  o  devedor  efetua  o  depósito  da  parcela  no
valor previsto no contrato celebrado entre as partes, o
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que ocorre no presente caso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de Agravo  de  Instrumento  com pedido  de  efeito
suspensivo  interposto  pelo  Banco  Itaucard  S/A  em  face  de  Adalberto
Tavares  de  Almeida,  oportunidade  em  que  se  insurge  contra  decisão
interlocutória,  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  Comarca  de
Queimadas, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento
c/c  pedido  incidental  de  Depósito  Judicial  e  Antecipação  parcial  da
Tutela, prolatada nos seguintes termos:

“Por  essa  razão  é  que,  deferindo,  em  parte,  a
antecipação  buscada,  para  fins  de  autorizar  o
depósito judicial do total das parcelas eventualmente
vencidas e não pagas, bem como as vincendas, por
ocasião  de  seus  vencimentos,  pelo  valor
originalmente contratado e, assim, manter o autor na
posse do automóvel.”

Em sede de exordial, o autor alegou que realizou um contrato
de financiamento junto à ré no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a
ser pago em 48  (quarenta e oito) parcelas de R$ 527,22 (quinhentos e vinte e
sete reais e vinte e dois centavos). Aduz, portanto, claro anatocismo, cobrança
de juros acima do permitido em lei e Comissão de Permanência.

 Requereu, assim, em tutela antecipada, o depósito judicial da
parcela em valor incontroverso e a abstenção de inserir o nome da autora e de
seu avalista em órgãos de proteção ao crédito.

Como  se  viu,  o  pleito  antecipatório  de  tutela  foi  deferido
parcialmente (fls. 44). 

Irresignado,  o  banco  réu  agrava,  aduzindo  em  suas  razões
recursais  a  ausência  do  preenchimento  dos  requisitos  autorizadores  para  a
concessão da tutela, argumentando, para tanto, que somente pode ser deferida
se,  cumulativamente: a)  a ação for fundada em questionamento integral ou
parcial  do  débito;  b)  houver  demonstração  de  que  a  cobrança  indevida  se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência de Tribunal Superior;
c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforma o prudente arbítrio do juiz.

Também  afirma  que  o  depósito  judicial  do  montante
incontroverso não elide a mora, sendo necessário, na verdade, o pagamento do
valor integral das parcelas no tempo e modo pactuado.

Agravo de Instrumento nº 2011082-15.2014.815.0000.          2



Ao  final,  pugna  pela  concessão  de  liminar  recursal  para
determinar a suspensão de depósito em juízo integral nos autos, permitindo a
cobrança do valor devido no tempo e modo contratado. No mérito, requer o
provimento do recurso para revogar a tutela antecipada.

Juntou documentos (fls. 08/47).

Pleito de tutela recursal indeferido (fls. 51/54).

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  agravada  deixou
transcorrer o prazo in albis sem apresentação de contrarrazões (fls. 63).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls. 64/67), deixou de opinar sobre o mérito, em virtude da
ausência de interesse público primário.

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

De proêmio, destaco que a análise a ser feita, no âmbito deste
recurso,  cingir-se-á  à  verificação  da  existência  ou  não  dos  requisitos
necessários à concessão da medida liminar deferida em primeiro grau, sem
esgotar o mérito da demanda, uma vez que ao órgão ad quem cabe, apenas, o
exame acerca do acerto ou desacerto da decisão judicial combatida.

Consoante  relatado,  insurge-se  o  agravante  contra  o
deferimento  parcial  da  antecipação  de  tutela  em demanda  que  tramita  em
primeiro grau jurisdicional. Como se trata de espécie de tutela de urgência,
deve obedecer aos requisitos genericamente previstos pelo art. 273,  caput e
inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte,
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela
pretendida  no  pedido  inicial,  desde  que,  existindo
prova inequívoca,  se convença da  verossimilhança
da alegação e:
I - haja  fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação”. (grifo nosso).

Assim, por sua própria natureza antecipatória, bem como em
virtude  de  beneficiar  apenas  uma  das  partes  da  demanda,  já  que  tem  a
finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, a tutela de urgência
requerida na inicial exige, primeiramente, que seus fundamentos se mostrem
com a  aparência  da  verdade  gerada  justamente  pela  alegação  dos  fatos  e
direito.  

Pois bem.
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Analisando  o  contexto  dos  autos,  infere-se  que  o  agravante
pretende a reforma do  decisum que deferiu, em parte, a tutela antecipada no
sentido de autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no
valor original do contrato e a manutenção na posse do veículo.

Ao contrário do que afirma o recorrente, foi deferido o pleito de
consignação  do  valor  contratado,  e  não  da  quantia  incontroversa.  Ora,  a
determinação judicial  não afastou o cumprimento das parcelas previamente
firmadas, obedecendo o pacto livremente assinado pelas partes. 

Saliente-se, ainda, que tal medida preservará a boa-fé contratual
e  reputa-se  justa  e  prudente,  posto  que  garante  a  instituição  financeira  o
recebimento pontual dos valores contratados.

Outrossim, não há prejuízo para o banco insurgente, porquanto
terá garantido seu direito de receber o montante, conforme pactuado, caso seja
vencedor na demanda principal. 

Esta Corte de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão
vejamos:

“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.  ELISÃO.  IMPOSSIBILIDADE,
EXCETO  SE  FOR  DEPOSITADO  0  VALOR
PACTUADO.  MANUTENÇÃO  DE  P  SSE.
IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR 0 DIREITO DE A .
CF, ART. 5Q,  XXXV. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. 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. A  priori,  soa  como
contrário ao ordenamento jurídico pátrio o pedido
para impedir a busca e apreensão do veículo, pois
visa  obstar  o  direito  do  banco  de  ajuizar  ação
respectiva. Decidir de forma contrária significaria ir
de encontro ao exercício do direito constitucional de
ação princípio do livre acesso à justiça, inciso XXXV
do artigo 5Q da CF”.  (TJPB - Acórdão/Decisão do
Processo  Nº  05620120010055001,  4ª  CÂMARA
CÍVEL, Relator João Alves da Silva - j.  em 11-04-
2013). (grifo nosso).

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DEFERIDA ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO
EM  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES  E
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CONSIGNAÇÃO IRRESIGNAÇÃO ALEGAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA  E  DE  EXERCÍCIO  REGULAR
DE DIREITO DESACOLHIMENTO COBRANÇA DE
ENCARGOS  ABUSIVOS  DEPÓSITO  DO  VALOR
CONTRATADO MEDIDA CABÍVEL FIXAÇÃO DE
ASTREINTES  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE
PROVIMENTO PARCIAL.  Conforme orientação do
STJ, 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. Presentes todos os requisitos,
mostra-se acertada a decisão que acolhe a pretensão
impedir  a  inscrição  de  nome  em  cadastro  de
inadimplentes.  Impõe-se  a  redução  da  astreintes,
quando evidenciado que o valor arbitrado pelo juízo
a quo afigura-se sobremaneira exacerbado ao caso,
desrespeitando-se  os  primados  sufragados  pelos
princípios  da  razoabilidade,  bem  como  da
impossibilidade  de  enriquecimento  sem  causa  das
partes”.  (TJPB -  Acórdão/Decisão do Processo Nº
20020110238520001,  3ª  Câmara cível,  Relator  Dr.
João Batista Barbosa, Juiz convocado - j. em 19-02-
2013). (grifo nosso).

Quanto à determinação de permanência do agravado na posse
do  bem  objeto  do  contrato  em  discussão,  concebo  que  não  merece
modificação, já que esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de
que tal situação será possível mediante o depósito integral do valor de cada
parcela  devida,  ou  seja,  na  quantia  prevista  no  contrato,  hipótese  que  se
evidencia no presente caso. Vejamos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  FINANCIAMENTO
DE  VEÍCULO.  ALEGAÇÃO  DE  ONEROSIDADE
EXCESSIDA.  PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL
DE  VALOR  APURADO  UNILATERALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
DEPÓSITO  DO  VALOR  CONTRATUAL.
MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DO  BEM  .
NECESSIDADE  DE  CONSIGNAÇÃO  JUDICIAL
DO  VALOR  INCONTROVERSO.  INCLUSÃO  DO
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NOME.  DA  RECORRENTE  NOS  CADASTROS
RESTRITIVOS  DE  CRÉDITO.
IMPRESCINDIBILIDADE  DO  DEPÓSITO  DA
PARCELA INCONTROVERSA OU PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO FIXADA PELO  JUIZ  INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.  0  depósito  do  valor
incontroverso que obsta a caracterização da mora é
aquele  constante  do  contrato,  e  não  aquele
unilateralmente encontrado pela parte interessada.
Esta Corte de Justiça tem firmado entendimento no
sentido de permitir a manutenção na posse do bem
apenas  mediante  o  depósito  integral  das  parcelas
devidas, não sendo, no entanto, o caso dos autos. -
Inexistindo no caderno processual  comprovação de
depósito  da  parcela  incontroversa  acordada ou de
caução fixada pelo juiz, não se reveste de ilicitude a
inscrição/  manutenção  do  nome  do  devedor  nos
cadastros restritivos de crédito”.. (TJPB - Acórdão
do  processo  nº  20020120890989001  -  Órgão  (4ª
CAMARA  CÍVEL)  -  Relator  DES.ª  MARIA  DAS
GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  -  j.  em  04/03/2013).
(grifo nosso).

Assim  sendo,  diante  dessas  considerações,  entendo  que  a
decisão agravada não deve ser reformada, ante o preenchimento dos requisitos
autorizadores para a concessão da tutela antecipada.

Ante  o  exposto,   conheço  do  recurso,  NEGANDO-LHE
PROVIMENTO, para manter incólume os termos da decisão vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao 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, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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