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APELAÇÃO.  BUSCA  E  APREENSÃO.  DISCUSSÃO  SOBRE 
CLÁUSULA  CONTRATUAL.  IMPOSSIBILIDADE  APONTADA 
PELO MAGISTRADO. ENTENDIMENTO DIVERSO DAQUELE 
SUFRAGADO PELO STJ. QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL 
VENTILADAS  EM  AÇÃO  REVISIONAL  TRANSITADA  EM 
JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DEMANDA SE 
REFERE  AO  MESMO  CONTRATO.  NECESSIDADE  DE 
DILIGÊNCIA.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA,  DE  OFÍCIO. 
PREJUDICADA A APELAÇÃO.

- “Possível ao réu, em ação de busca e apreensão, como matéria de 
defesa,  discutir  a  legalidade  ou  abusividade  das  cláusulas  do 
contrato  de  alienação  fiduciária  com  o  intuito  de  afastar  a 
caracterização da mora”.1 

-  A descaracterização da mora,  decorrente do reconhecimento da 
ilegalidade dos encargos no período de normalidade do contrato, 
ocorrida  em  revisão  contratual,  tem  o  condão  de  repercutir  no 
resultado da ação de busca e apreensão. Havendo dúvida se ambas 
as demandas se amparam no mesmo contrato, resta impossível se 
pronunciar  sobre  as  cláusulas  contratuais  em  sede  de  busca  e 
apreensão,  em razão do risco de ferir  a  coisa julgada.   De outro 
lado,  não  é  possível  se  eximir  de  enfrentá-los,  alegando  a 
impropriedade da via ou a ausência de prova de que as demandas 
tem origem no mesmo contrato,  já  que  não foi  providenciada  a 
documentação inclusa na ação revisional, capaz de suprir a dúvida. 
Neste  último  caso,  a  análise  somente  será  possível  se  a  ação 
revisional  se  referir  a  outro  contrato  ou  se  as  alegações  forem 

1 STJ - AgRg no REsp 1073427/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012



diversas  daquelas  supostamente  enfrentadas  na  outra  demanda, 
possibilidades  estas  que  somente  poderão  ser  aferidas  com  a 
comparação do contrato, do pedido e da causa de pedir de ambas as 
ações.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  de  ofício,  reconhecer  a  nulidade  da  sentença, 
prejudicada a apelação, nos termos do voto do relator, integrando a presente decisão a 
súmula de julgamento de fl. 411.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão promovida por  Bradesco 
Leasing S. A. - Arrendamento Mercantil em desfavor de  Adriano Barbosa Paredes.

Na  sentença,  o  magistrado  registrou  não  ser  possível  discutir 
aspectos referentes às cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão, bem 
como apontou que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora. 
Forte nesses argumentos, acolheu a pretensão do autor, consolidando o domínio e a posse 
do bem na propriedade do promovente.

Inconformado,  recorre  o  réu  aduzindo  ser  possível  o  exame  da 
ilegalidade de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão e que não seria ilegal a 
previsão  de  perda  das  prestações  pagas  em  favor  da  financeira,  em  decorrência  do 
inadimplemento, por força do art. 53, do CDC.

Insurge-se contra a cobrança de comissão de permanência cumulada 
com juros e correção monetária, além do que seria superior à taxa de mercado, não sendo 
possível superar a taxa juros pactuada.

Assegura não ser  legítima a  cobrança de parcelas  vincendas,  bem 
como ser necessário o abatimento dos juros correspondentes. Garante que o excesso na 
cobrança descaracteriza a mora e induz à improcedência da demanda. Ao final, pede o 
provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, o banco destacou a comprovação da mora, 
bem como teceu longas considerações sobre a inexistência de juros no contrato de leasing, 
ressaltando que a cobrança se refere ao preço do serviço de locação. Defende, ainda, a 
legalidade da cobrança de comissão de permanência, negando, inclusive, sua cumulação 
com correção monetária.

Sustenta não ser possível falar-se em juros sobre parcelas vincendas, 



na medida em que o contrato de leasing não comporta tal modalidade de remuneração. De 
outro lado, argumenta não ser possível a devolução das parcelas pagas, eis que o bem 
estava na posse do recorrente, que dele se utilizou sem a devida contraprestação. Ao final, 
pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.

É o relatório. 

VOTO

Conforme colhe-se dos autos, o recorrente figurou como réu na ação 
de busca e apreensão promovida pelo recorrido, julgada procedente pelo magistrado, que 
deixou de enfrentar as impugnações ao contrato, afirmando não ser a seara adequada para 
tanto.

Não satisfeito, o demandado avia o presente recurso questionando, 
não  apenas  o  não  enfrentamento  dos  temas  deduzidos,  mas  também  renovando  farto 
acervo de alegações que versam sobre o contrato.

Quanto à primeira questão, em que pese haver julgados de algumas 
Cortes  de  Justiça,  notadamente  a  do  Estado  de  São  Paulo,  que  entendem  pela 
impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em ação de reintegração de posse, o 
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível, sim, que a parte, em 
sede de defesa, deduza eventuais ilegalidades no contrato.

Sobre o tema, não é demais transcrever os julgados:

“CONTRATO  BANCÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
INOVAÇÃO  RECURSAL.  VEDAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E 
APREENSÃO.  DISCUSSÃO  ACERCA  DA  LEGALIDADE  DE 
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  NO  ÂMBITO  DA  DEFESA. 
POSSIBILIDADE.  DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA. 
PRESSUPOSTO  EVIDENCIADO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS 
ABUSIVOS.  1.  É inviável  a  análise  de matéria não suscitada no 
recurso especial e trazida posteriormente, como inovação recursal. 
2. Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da 
legalidade  das  cláusulas  contratuais  como  matéria  de  defesa.  3. 
Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados e 
afastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção da 
improcedência  do  pedido  de  busca  e  apreensão.  4.  Agravo 
regimental desprovido”.2

2 STJ - AgRg no REsp 1170182/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 
19/08/2011



“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 
DEFESA QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DA MORA FACE 
À  ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DECISÃO 
MONOCRÁTICA  DE  DEU  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. 
Possível ao réu, em ação de busca e apreensão, como matéria de 
defesa,  discutir  a  legalidade  ou  abusividade  das  cláusulas  do 
contrato  de  alienação  fiduciária  com  o  intuito  de  afastar  a 
caracterização  da  mora.  Precedentes.  2.  Agravo  regimental  não 
provido, com aplicação de multa”.3 

Neste contexto,  a  princípio,  a  sentença teria  incorrido em error  in 
procedendo,  na  medida  em  que  deixou  de  examinar  a  pretensão  do  réu  à  luz  dos 
argumentos correspondentes.

Observe-se, todavia, que durante o curso do processo o réu apontou 
a existência de ação revisional em que teria logrado êxito parcial, obtendo a declaração de 
ilegalidade dos juros remuneratórios acima do percentual de 12% (doze por cento) ao ano, 
bem como da prática de anatocismo, com obrigação do banco ora recorrido devolver os 
valores cobrados, de forma simples.

Tal  informação  importaria,  desde  logo,  na  impossibilidade  de 
rediscussão dos temas, não em razão da impropriedade da via, mas por força da coisa 
julgada.

Importaria, por outro lado, na descaracterização da mora, uma vez 
que o STJ tem entendido que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no 
período  da  normalidade  contratual  (juros  remuneratórios  e  capitalização)  produz  tais 
efeitos.4 

Neste particular, observe-se que a descaracterização tem relevância, 
na  medida  em  que  pode  importar  severo  óbice  à  busca  e  apreensão,  que  tem  como 
fundamento, justamente, a ocorrência da mora. A constatação de que tratava-se do mesmo 
contrato, portanto, tem o condão de influenciar no julgamento deste litígio, de forma que 
não poderia o magistrado deixar de considerar os termos da decisão lançada em sede de 
ação revisional, com trânsito em julgado.

O contrato objeto da ação revisional tem tanta repercussão neste feito 
que o próprio  magistrado determinou a  intimação do réu para  que juntasse cópia  da 
petição inicial da ação revisional, a fim de verificar a correspondência entre as demandas. 
Embora tenha ordenado tal providência, deixou de intimar o réu para cumpri-la, julgando 
o litígio logo em seguida.

3 STJ - AgRg no REsp 1073427/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012
4 STJ - Resp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-

C do CPC, DJe 10/3/2009. 



Assim,  entendo  que  se  torna  impossível  avançar  sobre  os  temas 
trazidos a debate pelo recorrente sem correr o risco de violar a coisa julgada. De outro 
lado,  não é  possível  se  eximir  de enfrentá-los,  alegando a impropriedade da via ou a 
ausência de prova de que as demandas tem origem no mesmo contrato, já que não foi 
providenciada a documentação inclusa na ação revisional.  Neste último caso, a análise 
somente será possível se a ação revisional se referir a outro contrato ou se as alegações 
forem  diversas  daquelas  supostamente  enfrentadas  na  outra  demanda,  possibilidades 
estas que somente poderão ser aferidas com a comparação do contrato, do pedido e da 
causa de pedir de ambas as ações.

Expostas  estas  considerações,  reconheço,  de  ofício,  a  nulidade  da 
sentença, determinando que o magistrado diligencie para juntar cópia dos documentos 
úteis à identificação das duas lides, decidindo a demanda, posteriormente. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, de ofício, reconhecer a nulidade da sentença, prejudicada a apelação, nos 
termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa do Exmo. 
Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator


