
 

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO N.º 0001761-19.2016.815.0000. 
ORIGEM: 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
REQUERENTE: Empresa de Transporte Marcos da Silva Ltda.
ADVOGADOS: Antônio Fábio Rocha Galdino (OAB/PB nº. 12.007) e outros.
REQUERIDO: Mercedes Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
ADVOGADO: Aldenira Gomes Diniz (OAB/PE nº. 9.259).

EMENTA:  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULOS.
INADIMPLEMENTO.  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE
PÚBLICO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  CONCESSÃO  DE  TUTELA
PROVISÓRIA  NA  SENTENÇA.  APELAÇÃO  DA  RÉ.  PEDIDO  DE
ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO.  REQUERIMENTO  DE
MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO
EM  DEMANDA  AUTÔNOMA.  PREVALÊNCIA  DO  INTERESSE  PÚBLICO.
CONTINUIDADE  DA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE.
PRERROGATIVAS  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  ABUSO  DE  DIREITO.
EXISTÊNCIA DE  VALOR INCONTROVERSO.  DEVER DE PAGAMENTO.
INADIMPLÊNCIA.  ART.  285-B,  PARÁGRAFO ÚNICO,  CPC/73.  AUSÊNCIA
DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU RELEVÂNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. 

1.  A atribuição  do efeito  suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a
sentença que concede tutela provisória é medida excepcional, impondo-se, para
tanto, que haja probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão de
tutela de evidência, ou que seja relevante a fundamentação e exista risco de dano
grave ou de difícil reparação,  requisitos  que  justificam a  prolação  de  tutela  de
urgência, nos termos do art. 1.012, §4º, do Código de Processo Civil.

2.  Consoante disposto no Enunciado nº. 380 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a simples propositura de ação revisional de contrato ou a mera constatação
de  que  foram  cobrados  encargos  abusivos  na  contratação  não  elide  a  mora  do
devedor,  pelo  que  o  credor  não  está  impedido  de  exercer  a  pretensão  de  ser
reintegrado na posse do bem objeto da avença.

3.  Nos  litígios  que  tenham  por  objeto  obrigações  decorrentes  de  empréstimo,
financiamento  ou  arrendamento  mercantil,  o  autor  deverá  discriminar  na  petição
inicial,  dentre  as  obrigações  contratuais,  aquelas  que  pretende  controverter,
quantificando o valor incontroverso, que deverá continuar sendo pago no tempo e
modo  contratados.  Inteligência  do  art.  285-B,  parágrafo  único,  do  Código  de
Processo Civil/1973.

4. Nada obstante a possibilidade de se manter a empresa concessionária do serviço



público de transporte como depositária dos veículos objeto de reintegração de posse,
em atenção à prevalência do interesse público, as prerrogativas garantidas à Fazenda
Pública  e,  extensivamente,  às  concessionárias  e  permissionárias,  não  podem
constituir um estímulo à deliberada inadimplência contratual ou um salvo-conduto
ao abuso de direito.

Vistos.

Empresa de Transportes Marcos da Silva Ltda.  apresentou  Pedido de
Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação, f. 23/42, interposta contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação
de Reintegração de Posse proposta em seu desfavor pela  Mercedes Benz Leasing
do  Brasil  Arrendamento  Mercantil  S.A.,  que  julgou  procedente  o  pedido,
antecipando os  efeitos  da  tutela,  determinando que  a  Requerida  seja  reintegrada
definitivamente na posse dos veículos objeto do contrato de arrendamento mercantil,
composto  pelas  apólices  de  nº.  269004551601,  269006319103 e  269006574602,
autorizando-a  a  dispor  livremente  sobre  eles,  ao  fundamento  de  que,  consoante
reconhecido  pela  própria  Requerente,  os  referidos  financiamentos  não  foram
adimplidos, razão pela qual a manutenção da sua posse sobre os bens, durante o
tempo em que tramitar as ações que discutem a existência ou não de abusividade nas
cláusulas da avença, está condicionada ao depósito do valor incontroverso.

Em suas  razões,  f.  02/14,  alega  que  estão  presentes  os  requisitos  legais
dispostos no art. 1.012, §4º, do CPC, afirmando que a probalidade do provimento da
Apelação e a relevância da fundamentação decorrem da supremacia do interesse
público  sobre  o  privado  e  a  necessidade  de  continuidade  do  serviço  público,
porquanto, os veículos objetos da Ação de Reintegração são afetados à prestação de
transporte público, e que há risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da
iminência de serem retirados oito veículos de sua frota, fato que, se concretizado,
tornará  inviável  sua  atividade  econômica,  pugnando  pela  concessão  de  efeito
suspensivo à Apelação de f. 23/42.

É o Relatório.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.012, §1º, v1, prevê que ao recurso
de apelação interposto contra a sentença que concede tutela provisória não será
atribuído efeito suspensivo, de modo que, a princípio, deve ser recebido apenas no
efeito devolutivo. 

A  atribuição  do  efeito  suspensivo, nesse caso, é medida excepcional  e
provisória, impondo-se, para tanto, que  haja probabilidade de provimento da
apelação,  necessária  à  concessão de tutela  de evidência, ou que seja relevante a
fundamentação e exista risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que
justificam a prolação de tutela de urgência, nos termos do art. 1.012, §4º, do Código
de Processo Civil2.

1 CPC, Art. 1.012. (…).
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que: […] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; […].

2 CPC, Art. 1.012. (…). [...]
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante



No caso dos autos, a pretensão deduzida pela Requerida,  e  acolhida pelo
Juízo na Sentença,  f. 16/20, é de ser reintegrada na posse dos veículos objeto  do
contrato de arrendamento mercantil,  composto pelas apólices de nº. 269004551601,
269006319103 e 269006574602, ao argumento de que a Requerente não pagou os
valores avençados no financiamento.

A Requerente reconhece a inadimplência dos citados contratos, justificando-
a na suposta abusividade havida nos intrumentos contratuais, consoante relatado na
Sentença, f. 16/20, entretanto, afirma que, mesmo estando inadimplente, deve ser
mantida  como  depositária  dos  veículos  financiados  enquanto  houver  discussão
judicial  quanto  à  legalidade  das  cláusulas  avençadas,  causa  de  pedir  na  Ação
Revisional  nº.  0076753-98.2012.8.15.2001,  porquanto  os  bens  são  destinados  à
prestação do serviço de transporte público.

Consoante disposto no Enunciado nº. 380 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça3, a simples propositura de ação revisional de contrato ou a mera constatação
de  que  foram  cobrados  encargos  abusivos  na  contratação  não  elide  a  mora  do
devedor,  pelo  que  o  credor  não  está  impedido  de  exercer  a  pretensão  de  ser
reintegrado na posse do bem objeto da avença inadimplida.

Na  Sentença  prolatada  nos  autos  da  Ação  Revisional  nº.   0076753-
98.2012.8.15.2001, f.  52/68, restou decidido que as cobranças reputadas abusivas
pela  Requerente  são  legais,  à  exceção,  tão  somente,  da  cláusula  que  prevê  o
pagamento da comissão de permanência, porquanto vedada sua cumulação com a já
incidente a correção monetária, conforme Enunciado nº. 30, do STJ4, entretanto, sua
cobrança não onera o valor originário do contrato de arrendamento mercantil, pelo
que não é causa de purgação da mora.

A própria Requerente já reconheceu como devido o valor de R$ 6.971,05
(seis mil, novecentos e setenta e um reais e cinco centavos) à título de prestação
mensal  do  arrendamento  mercantil  firmado  com  a  Requerida,  f.  53,  entretanto,
absteve-se de realizar o adimplemento do valor incontroverso, nos termos impostos
pelo 285-B, do CPC/735, vigente à data da propositura da citada Ação Revisional,
razão  pela  qual  não  se  evidencia  seu  interesse  no  cumprimento  das  obrigações
avençadas com a Requerida6.

demonstrar  a  probabilidade  de  provimento  do  recurso  ou  se,  sendo relevante  a  fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 

3 STJ, Súmula nº. 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização
da mora do autor. 

4 STJ, Súmula nº. 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. 

5 CPC/73, Art.  285-B.  Nos litígios  que tenham por objeto obrigações decorrentes  de empréstimo,
financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.
§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. […].

6 Agravo de Instrumento. Ação Revisional. Contratos vinculados a conta corrente. Decisões agravadas
que deferiram em parte o pedido de antecipação de tutela,  para obstar  a busca e apreensão dos
ônibus alienados fiduciariamente em garantia aos contratos bancários até que se decida sobre as
teses  de  cobrança  de  encargos  abusivos,  bem  como  para  determinar  a  suspensão  de  qualquer
procedimento  tendente  à  consolidação  da  propriedade  fiduciária  do  imóvel  dado  em  garantia.



Nada obstante  a  possibilidade  de se  manter  a  empresa  concessionária  do
serviço público de transporte como depositária dos veículos objeto de reintegração
de posse, em atenção à prevalência do interesse público7, as prerrogativas garantidas
à  Fazenda  Pública  e,  extensivamente,  às  concessionárias  e  permissionárias,  não
podem constituir um estímulo à deliberada inadimplência contratual ou um salvo-
conduto ao abuso de direito.

Não  há,  portanto,  ao  menos  em um juízo  perfunctório,  probabilidade  de
provimento da Apelação hábil a justificar a concessão da tutela de evidência, ou a
relevância da fundamentação, necessária à prolação da tutela de urgência, nos termos
exigidos pelo art. 1.012, §4º, do CPC, restando prejudicada a análise da existência de
dano grave ou de difícil reparação.

Posto  isso,  indefiro  o  pedido  de  concessão  de  efeito  suspensivo  à
Apelação.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

 

insurgência da instituição financeira. Veículos que são utilizados pela empresa no transporte público
coletivo na grande Florianópolis. Imóvel que serve de garagem, onde ficam guardados os ônibus e
onde é feita sua manutenção. Possibilidade de as devedoras permanecerem na posse dos bens até
que se possa apreciar a existência ou não das abusividades contratuais alegadas na revisional.
bens indispensáveis às atividades das empresas. necessidade, ademais, de proteger o interesse
público,  garantindo a normalidade da prestação do serviço público de transporte  coletivo.
Impossibilidade de se aferir,  neste momento, o valor da dívida.  Existência, no entanto,  de laudo
pericial juntado com a inicial da ação em que se apurou saldo devedor. Necessidade de condicionar
a  manutenção  da  antecipação  de  tutela  ao  depósito  do  valor  incontroverso  ou  do  valor
inadimplente. Recurso parcialmente provido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.013362-5, de
Palhoça, rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 08-05-2014).

7 BUSCA  E  APREENSÃO  -  DECRETO-LEI  911/69  -  EMPRESA  CONCESSIONÁRIA  DE
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE -DEFERIMENTO DE LIMINAR - DEPÓSITO DOS
BENS COM A DEVEDORA.  Se o  contrato  de  financiamento  firmado entre  as  partes  contiver
cláusula de constituição de garantia em alienação fiduciária, válida é a busca e apreensão do bem
alienado, se configurada a mora, visto que tem o credor fiduciário possibilidade jurídica do manejo
desta ação.  Tratando-se a  devedora de empresa  concessionária  do serviço  público de transporte
municipal,  sendo  os  ônibus  objeto  da  busca  e  apreensão  veículos  indispensáveis  à  atividade
desempenhada, podem ficar em depósito com a devedora, em virtude da prevalência do interesse
público decorrente do serviço prestado e os conseqüentes efeitos econômicos e sociais da medida
(TJMG,  Proc.  n.°  2.0000.00.404415-5/000-1,  Rel.  Des.  D.  Viçoso  Rodrigues,  julgado  em
07/08/2003, publicado em 03/09/2003).


