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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2005853-74.2014.815.0000
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Ficamp Indústria Têxtil S/A
ADVOGADO :  Gustavo Botto Barros Félix e Rinaldo Mouzalas de Souza e

   Silva
AGRAVADO : Santander Leasing S/A
ADVOGADA : Carlos Antônio Harten Filho

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
instrumento –  Ação  de  reintegração  de
posse – Contrato  de  arrendamento
mercantil – Pagamento em 36 (trinta e seis)
parcelas  – Adimplemento  regular  até  a
parcela  n.  33  –  Mandado  de  imissão  na
posse expedido – Irresignação – Pleito de
aplicação  da  teoria  do  adimplemento
substancial – Possibilidade – Provimento.

- De acordo com a teoria do adimplemento
substancial,  não se admite  a  extinção do
negócio quando o inadimplemento se refira
a  parcela  de  menos  importância  do
conjunto de obrigações do devedor. Sendo
assim, nota-se que o descumprimento deve
ser insignificante em relação à parte que já
foi cumprida, parte esta, frise-se, essencial.
Desta  forma,  preserva-se o  contrato  não
totalmente adimplido.

- A teoria do adimplemento substancial tem
sido  deveras  aplicada  pelo  STJ  e  por
Tribunais de Justiça, em que pese a falta
de  positivação  no  direito  pátrio,
apresentando,  como  fundamentos, o
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princípio  da  boa-fé,  a  função  social  dos
contratos, a vedação ao abuso de direito e
ao enriquecimento sem causa.  

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona, dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento
interposto por  FICAMP  INDUSTRIA  TÊXTIL  S/A em  face  de BANCO
SANTANDER S/A, contra a decisão interlocutória de fls. 87/90, prolatada nos
autos da ação de reintegração de posse, na qual o M.M. Juiz da Vara Única
de  Alhandra determinou,  em  sede  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela
pretendida (liminar), a reintegração dos bens alienados fiduciariamente, quais
sejam, seis máquinas industriais.

Nas razões do recurso, aduz  o agravante
que o juízo recorrido desconheceu a aplicação da teoria do adimplemento
substancial do contrato, tendo em vista que, das 36 (trinta e seis) parcelas
assumidas, o agravante pagou, regularmente, até a parcela 33 (trinta e três).

Colacionou farta jurisprudência.

Com  isso,  requereu o  provimento  do
agravo,  para  reformar  a  decisão que determinou a reintegração de posse
imediata dos equipamentos industriais em comento e solicitou a atribuição de
efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o mandado judicial de
imissão na posse.

Análise do pedido liminar realizado às fls.
108/115, indeferindo a atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 123/133
dos autos,  aduzindo, em síntese, ser inaplicável  a teoria do adimplemento
substancial do contrato, bem como que os juros e encargos aplicados não
foram abusivos, nem tampouco ilegais.
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Informações prestadas pelo magistrado de
primeiro grau, noticiando o cumprimento do disposto no artigo 526 do CPC,
bem como que mantém os termos da decisão recorrida. 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 139/143, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez
que não vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É o que basta relatar. 

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade, inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do
seguimento do recurso), conheço do recurso.

O cerne da questão cinge-se à pertinência
ou impertinência da aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Como  é  cediço,  o inadimplemento
contratual caracteriza-se pelo total descumprimento ou pelo cumprimento de
obrigação diversa daquela que foi acertada. 

Num  e  noutro  caso,  havendo  culpa  por
parte  do  inadimplente,  o  credor  poderá  pleitear  em juízo  a  execução  do
contrato ou sua resolução. 

Casos  há  em  que,  dada  a  natureza  da
obrigação devida, a única saída é pedir a extinção do contrato. 

Entretanto,  com a  aplicação da  Teoria  do
Adimplemento  Substancial,  nem  todos  os  casos  de  descumprimento
contratual resultarão na resolução do negócio jurídico.

A  jurisprudência  e  a  doutrina  instituíram
esta nova alternativa, a despeito da falta de previsão legal.

De acordo com esta teoria, não se admite a
extinção do negócio quando o inadimplemento se refira a parcela de menos
importância do conjunto de obrigações do devedor. Sendo assim, nota-se que
o descumprimento  deve  ser  insignificante  em  relação  à  parte  que  já  foi
cumprida, parte esta, frise-se, essencial.
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Desta  forma,  preserva-se o  contrato  não
totalmente adimplido.

Esta teoria tem sido  deveras  aplicada pelo
STJ e por Tribunais de Justiça, em que pese a falta de positivação no direito
pátrio,  apresentando,  como  fundamentos, o  princípio  da  boa-fé,  a  função
social dos contratos, a vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem
causa.

Contudo,  é  válido  destacar que  é  de
fundamental relevância o exame cuidadoso do caso concreto.

De outro giro,  deve-se analisar  também o
interesse  do  credor,  bem  como  se   foram  atingidos  os  fins  sociais  e
econômicos  do  contrato;  se  este,  mesmo  tendo  sido  em  grande  parte
cumprido, acabou resultando inútil para o credor, não caberá aplicar a nova
teoria.

Neste sentido a d. jurisprudência do C.STJ,
“in verbis”:

“AGRAVO REGIMENTAL. VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO.  BUSCA  E  APREENSÃO.
INDEFERIMENTO.  ADIMPLEMENTO  SUBSTANCIAL
DO  CONTRATO.  COMPROVAÇÃO.  REEXAME  DE
PROVA.  SÚMULA  7/STJ.  1.  Tendo  o  decisum  do
Tribunal  de  origem  reconhecido  o  não  cabimento  da
busca  e  apreensão  em  razão  do  adimplemento
substancial  do  contrato,  a  apreciação  da  controvérsia
importa em reexame do conjunto probatório dos autos,
razão  por  que  não  pode  ser  conhecida  em  sede  de
recurso especial, ut súmula 07/STJ. 2. Agravo regimental
não  provido.  (AgRg  no  Ag  607.406/RS,  Rel.  Ministro 
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado
em 09/11/2004, -fé DJ 29/11/2004 p. 346).”

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
FALTA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO - ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL - O  cumprimento  do  contrato  de
financiamento, com a falta apenas da última prestação,
não autoriza o credor a lançar mão da ação de busca e
apreensão, em lugar da cobrança da parcela faltante. O
adimplemento substancial do contrato pelo devedor não
autoriza ao credor a propositura de ação para a extinção
do contrato, salvo se demonstrada a perda do interesse
na  continuidade  da  execução,  que  não  é  o  caso.  Na
espécie, ainda houve a consignação judicial do valor da
última  parcela.  Não  atende  à  exigência  da  boa-fé
objetiva a atitude do credor que desconhece esses fatos e
promove  a  busca  e  apreensão,  com pedido  liminar  de
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reintegração  de  posse.  Recurso  não  conhecido.  (REsp
272.739/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  01.03.2001,  DJ
02.04.2001 p. 299).”

No  presente  caso,  somente  com  o
descortino  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  poder-se-á,  no  ambiente
próprio, ou seja, no âmbito do processamento da ação de reintegração de
posse de n. 0002328-83.2013.815.0411 que tramita no primeiro grau, afirmar
ser devidamente aplicável ou não a teoria do adimplemento substancial, bem
como  as  consequências  de  dita  aplicação  (transformar  a  ação  de
reintegração em ação de cobrança das parcelas restantes, por exemplo).

Sendo assim, vê-se que restou açodado o
juízo  recorrido  quando  determinou  a  reintegração  de  posse  dos  bens
adquiridos  fiduciariamente,  vez  que,  além  de  serem  parte  integrante  do
processo  produtivo  da  agravante,  o  contrato  foi  quase  que  integralmente
adimplido.

Desta forma, vislumbramos a necessidade
de revogar a decisão precária do juízo de piso.

Ante o exposto,  DÁ-SE PROVIMENTO  ao
agravo, a fim de reformar a decisão liminar deferida no primeiro grau (cópia
fls.  87/90)  e  recolher  o  mandado  de  imissão  na  posse  anteriormente
expedido, até que seja proferida decisão final de mérito, nos autos da ação de
reintegração de posse de n. 0002328-83.2013.815.0411. 

 
É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição
a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João 
Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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