
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACORDÃO
AGRAVO INTERNO Nº. 0000997-74.2012.815.0161
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
AGRAVANTE : J. Edilson Medeiros e Cia Ltda.
ADVOGADOS : Alexandre Gomes Bronzeado e André Gomes Bronzeado
AGRAVADO : Banco Mercedez Benz do Brasil S/A 
ADVOGADA : Aldenira Gomes Diniz
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuité
JUIZ (A) : Anyfrancis Araújo da Silva

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REVISIONAL.
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
LEASING.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ADEQUAÇÃO
DA  TAXA  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIR  A
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  ANÁLISE  DA
QUESTÃO  CONFORME  O  CONTRATO
COLACIONADO.  JUIZ  DESTINATÁRIO  DA
PROVA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 Por ser o magistrado o destinatário da prova
colhida  no  bojo  dos  autos  e,  julgado  o  mérito  da
demanda  em  conformidade  com  o  contrato  de
arrendamento  mercantil  acostado  aos  autos,  nada
obsta  que,  possa  o  julgador  julgar  a  demanda
mediante decisão fundamentada e em consonância
com as provas colacionadas aos autos.

 Ademais, por se tratar de contrato tipicamente
de  Leasing que  é  regido  por  lei  especial,  resta,
portanto,  a  impossibilidade  de  analisá-lo  como
contrato  de  financiamento  comum,  sob  pena  de
afronta ao princípio do Pacta Sunt Servanda, que faz
lei entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.317.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  por  J.  Edilson

Medeiros e Cia Ltda., desafiando a Decisão Monocrática de fls.304/306, que

negou seguimento a Apelação por este interposta, mantendo a Sentença de

improcedência da demanda.

No Agravo  Interno (fls.308/311),  o Autor insurge-se contra  a

Decisão  Monocrática,  reiterando  a  abusividade  dos  encargos  contratuais

inseridos no contrato de arrendamento mercantil  e aduzindo a irregularidade

praticada pelo magistrado singular ao não considerar a relevância dos termos

constantes no laudo pericial quando da prolação da Decisão.

É o relatório.

VOTO

O  inconformismo  do  Agravante  reside  no  fato  de  ter  sido

negado seguimento ao Recurso Apelatório pela Decisão Monocrática de fls.

304/306, que manteve a Sentença de improcedência do pedido inicial.

Compulsando  os  autos,  entendo  que  a  Decisão  combatida

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte Agravante não

trouxe nenhum argumento capaz de ensejar a reforma do juízo monocrático.

Além disso,  a  decisão está em harmonia com a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça e com as decisões proferidas por esta Corte de Justiça.

Dito isto, passo a análise das razões recursais.

Como é sabido, no direito processual pátrio vige o princípio do

livre convencimento motivado do magistrado, segundo o qual o julgador é livre

na  formação  de  suas  convicções  ao  decidir  a  lide,  devendo,  no  entanto,

fundamentar este convencimento, nos termos do art. 93, IX, da CF.

Ademais,  por  ser  o  magistrado  o  destinatário  da  prova
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produzida  nos  autos  sob  o  crivo  do  contraditório,  pode  o  nobre  julgador

monocrático determinar a produção de outras provas necessárias ao deslinde

do  feito  ou,  entender  pelo  indeferimento  de  diligências  que  considerar

meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC/73.

No caso em apreço,  não se  extrai  a  ocorrência  do  alegado

cerceamento de defesa por falta de relevância aos termos do laudo pericial

juntada  pela  parte  autora  aos  autos,  pois  em  Contratos  de  Arrendamento

Mercantil  basta,  tão  somente,  a  análise  das  cláusulas  contratuais  inseridas

aferindo-se a abusividade ou não destas,  o  que de fato  fora  exercido  pelo

magistrado em decisão fundamentada quando da prolação da sentença.

Assim  sendo,  é  medida  que  se  impõe  a  manutenção  da

decisão agravada que preservou os termos do contrato de leasing pactuado

pelas partes. 

Por  outro  lado, como o  contrato  pactuado  pelas  partes  é

tipicamente  de arrendamento  mercantil  sendo regido por  lei  especial,  resta,

portanto,  a  impossibilidade  de  analisá-lo  como  contrato  de  financiamento

comum, sob pena de afronta ao princípio do Pacta Sunt Servanda, que faz lei

entre as partes.

Isto  posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo

integralmente à Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador José Ricardo Porto.  Participaram do julgamento, além
do Relator,  Excelentíssimo Senhor  Doutor  Aluízio Bezerra Filho  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos
Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José
Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério
Público, Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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