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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008608-71.2014.815.0000.
Origem :  Comarca de Alagoa Nova.
Relator : Juiz Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Agravante : Banco GMAC S/A. 
Advogado : Carlos Eduardo Mendes Albuquerque;

  Feliciana Maria Silva Bílio;
  Daniela Delai Rufato. 

Agravado : Rodrigo Lopes Rocha.
Advogado : Sergivaldo Cobel da Silva. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVI-
SIONAL  DE  CONTRATO  DE  FINANCIA-
MENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  CONSIGNI-
ÇÃO  DO  VALOR  INCONTROVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
PAGAMENTO  INTEGRAL.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO
NA  POSSE  DO  VEÍCULO  CONDICIONADA
AO  ADIMPLEMENTO  DA  PARCELA  NO
VALOR  PACTUADO.   NÃO  INCLUSÃO  DO
NOME DO RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO SOBRE
A DÍVIDA. SÚMULA Nº 39 DESTE TRIBUNAL.
REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PREENCHIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DA
IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL.

– Não deve ser deferido o pedido de depósito da
quantia incontroversa que o agravante entende como
devida   antes da procedência da pretensão revisional,
tendo  em  vista  a  necessidade  de  maior  dilação
probatória para se aferir sobre a possibilidade ou não
de  incidência  do  encargo  questionado,
condicionando-se a manutenção da posse do bem ao
adimplemento das da parcela nos moldes contratados.
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– Outrossim,  caso  se  entenda  que  os  valores
praticados  eram  maiores  e,  portanto,  indevidos,  o
agravante terá direito à sua repetição, por ocasião da
prolação  de  sentença.  Em caminho  inverso,  com o
depósito apenas parcial dos valores, como deferido ao
recorrido,  se  concluindo  que  as  quantias  são
insuficientes,  este  será  obrigado  a  ressarcir  as
diferenças  acrescidas  de  novas  correções,  gerando-
lhe, aí sim, um maior gravame.

– No caso de ação que visa, a toda evidência, à
discussão da amplitude do débito,  é de se  aplicar a
Súmula nº 39, do TJPB, impedindo-se a inserção do
nome do devedor nos cadastros de órgão de proteção,
enquanto o débito encontra-se em discussão.

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

Trata-se  de Agravo de  Instrumento com pedido de  efeito
suspensivo  interposto por  Banco GMAC S/A  em face de  Rodrigo Lopes
Rocha,  oportunidade  em  que  se  insurge  contra  decisão  interlocutória,
proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Alagoa Nova, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c pedido incidental de Depósito Judicial e
efeitos Parciais da Tutela Antecipada, prolatada nos seguintes termos:

“Face ao exposto e tudo mais que dos autos consta
DEFIRO o pedido de tutela antecipada requerida na
petição inicial, para que o banco réu se abstenha de
inserir o nome do autor em qualquer dos órgãos de
proteção ao crédito, o autor continuará na posse do
veículo  até  decisão  final  da  presente  ação,  sejam
depositados em conta poupança, a disposição deste
juízo o valor de R$ 650,96 (seiscentos e cinquenta
reais e noventa e seis centavos).  Até decisão final,
inverto o ônus da prova em favor do réu .  Fixo a
multa  em  R$  500,  00  por  dia  em  favor  da  parte
autora  ,  pelo  descumprimento  da  medida  acima
deferida.”

Em sede de exordial, o autor alegou que realizou um contrato
de financiamento junto à ré no montante de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil
reais), a serem pagas em 48  (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.118,84 (mil,
cento  e  dezoito  reais  e  oitenta  e  quatro  centavos).  Aduz,  portanto,  claro
anatocismo, cobrança indevida de TAC e TEC, Comissão de Permanência,
Serviços de terceiros, entre outras taxas.
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 Requereu, assim, em tutela antecipada, a manutenção da posse
do bem até o trânsito em julgado, a abstenção de inserção de seu nome nos
órgãos de restrição de crédito, o depósito judicial do montante de R$ 650,96
(seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).

Como se viu, o pleito antecipatório de tutela foi deferido nos
termos acima declinado (fls. 68). 

Irresignado,  o   banco réu  agrava  ,  aduzindo em suas  razões
recursais  seu  direito  de  negativar  o  recorrido  caso  não  cumpra  com  sua
obrigação.  Requer,  ao  fim,  que  o  recurso seja  provido para fazer  cessar  a
decisão que deferiu depósitos mensais em valor unilateralmente apresentado,
garantindo ao agravado  a posse do veículo apresentado, bem como proibiu o
Banco de negativar o nome da parte autora.

Juntou documentos (fls. 16/71).

Liminar parcialmente deferida às fls. 75/78. 

Informações prestadas pelo Juízo a quo às fls. 85.

Devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não  apresentou
contrarrazões (fls. 86).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestação do mérito (fls. 87/90).

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

Como visto do relatório,  o agravante pretende,  em síntese,  a
reforma do decisum  de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada em favor
do  autor,  concernente  ao  depósito  mensal  em  valor  unilateralmente
apresentado,  garantindo-lhe  a  posse  do  veículo  apresentado,  proibindo  a
negativação de seu nome em órgãos restritivos de crédito.

Analisando o contexto dos autos, especificamente no que tange
ao pleito de consignação do valor incontroverso, entendo não ser possível, em
sede de tutela  antecipada,  conceder  ao recorrido o direito de  depositar  em
juízo  o  montante  que  entende  cabível.  Assim,  não  pode  ser  afastado  o
cumprimento das parcelas previamente firmadas, já que decorrentes de pacto
livremente  assinado  pelas  partes,  sem  vícios  de  consentimento  ou  fatos
excepcionais a modificar a situação entre os contratantes. 
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Outrossim,  caso  se  entenda  que  os  valores  praticados  eram
maiores e, portanto, indevidos, o agravante terá direito à sua repetição, por
ocasião da prolação de sentença. Em caminho inverso, com o depósito apenas
parcial dos valores, como deferido ao recorrido, se concluindo que as quantias
são insuficientes,  este  será obrigado a ressarcir  as diferenças acrescidas de
novas correções, gerando-lhe, aí sim, um maior gravame. 

Neste horizonte tem entendido esta Corte de Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ORDINÁRIA REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO  COM  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDE- NIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.  DISCUSSÃO JUDICIAL
DOS  ENCARGOS  CONTRATUAIS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM
PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  DEPÓSITO  DOS  VALORES
INCONTROVERSOS.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DO  BEM.
DESCABIMENTO.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO
DEVEDOR  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO. IMPEDIMENTO  DE NEGATIVAÇÃO
ENQUANTO  SE  DISCUTE  O  DÉBITO.
APLICABILIDADE  DA  SÚMULA  Nº  39,  DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.
REFORMA  DA  DECISÃO  AGRAVADA  NESTE
PONTO. Provimento parcial do recurso. Os pedidos
de  depósito  do  montante  incontroverso  e  da
manutenção  na  posse  do  bem  não  podem  ser
deferidos nesta fase  de cognição, tendo em vista a
necessidade  de  maior  dilação  probatória  para  se
aferir  quais  os  índices  inflacionários  aplicáveis  à
espécie. Tratando-se de ação que visa à discussão da
amplitude do débito, é de se aplicar a Súmula nº 39,
desta corte  de justiça,  impedindo-se a inserção do
nome  da  devedora  nos  cadastros  de  órgão  de
proteção,  enquanto  a  dívida  encontra-se  em
discussão”.  (TJPB;  AI  200.2012.119262-5/001;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
12/04/2013; Pág. 10). (grifo nosso).

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  TUTELA
ANTECIPADA.  CONSIGNAÇÃO  DE
PRESTAÇÕES,  ABSTENÇÃO  DE
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE
EM  CADASTRO  DE  DEVEDORES  E
MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DO  BEM  ATÉ  O
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TÉRMINO  DA  DEMAN-  DA.  DEFERIMENTO.
RECURSO. REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC.
PROVA  INEQUÍVOCA  DAS  ALEGAÇÕES.
INEXISTÊNCIA.  FUMAÇA  DO  BOM  DIREITO
NÃO  VERIFICADA.  REFORMA  DA  DECISÃO.
INDEFERI-  MENTO  DO  PLEITO
ANTECIPATÓRIO.  PROVIMENTO.  O  pleito
liminar para abstenção da inserção/manutenção em
cadastro  de  inadimplentes  deve  preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a ação
esteja  fundada  em  questionamento  integral  ou
parcial  do débito; b) haja demonstração de que a
cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do stf ou stj;
c)  haja  depósito  da  parcela  incontroversa  ou
prestação  de  caução  fixada  conforme  o  prudente
arbítrio  do juiz (stj.  Resp n.  527.618/rs.  Rel.  Min.
Cesar  asfor  rocha.  2ª  seção,  unânime.  Dju  de
24.11.2003).  O  depósito  judicial  de  parcelas
contratuais em ação de revisão de contrato só pode
ser  deferido  se  houver  demonstração  efetiva  de
cobrança  indevida  dos  encargos  contratuais,  não
bastando  simples  alegação  fundada  em  cálculos
unilaterais, ainda não submetidos ao contraditório.
O mero ajuizamento de ação revisional de contrato,
ausentes os requisitos do art. 273, do cpc, não tem o
condão de assegurar a manutenção do bem na posse
do  devedor”.  (TJPB;  AI  004.2011.000733-5/001;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
20/08/2012; Pág. 11).(grifo nosso).

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REVISÃO  CONTRATUAL.  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  Deferimento  de  consignação  de  parcela
em valor menor ao contratado, manutenção do autor
na posse do veículo e a não inclusão do nome nos
cadastros  restritivos  do  crédito.  Irresignação  do
banco promovido. Impossibilidade de pagamento de
valor inferior ao livremente pactuado entre as partes
no  contrato.  Jurisprudência  do  STJ.  Art.  557,  CPC.
Provimento do agravo. O agravante, ao celebrar o
contrato, obrigou-se a pagar à instituição financeira
as contraprestações correspondentes. Dessa forma, o
contrato, a princípio, merece ser prestigiado, sendo
que as afirmações quanto a valores e cobrança de
taxas abusivas requerem decisão de mérito da ação
de revisão contratual,  não sendo possível  adentrar
nas  particularidades  do  contrato  antes  de  se
estabelecer  o  contraditório  no  processo  principal.
"O depósito judicial somente será autorizado se o
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valor ofertado corresponder à totalidade daquilo que
está  sendo  debatido  e  não  ao  quantum  que  o
devedor  entende  devido".  (TJ-MG.  Processo:
1.0702.09.566869-6/001  (1)).  (TJPB;  AI
200.2011.027580-3/001;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Manoel  Soares  Monteiro;  DJPB
28/02/2012; Pág. 11).(grifo nosso).

“AGRAVO  DE INSTRUMENTO. Ação  revisional
de  cláusula  contratual  c/c  repetição  de  indébito.
Depósito  das  prestações  vencidas  e  vincendas,
cálculo  elaborado  unilateralmente  pela  parte.
Matéria  controversa.  Necessidade  de  melhor
instrução.  Impossibilidade. Desprovimento  do
recurso. Não se discute que seja viável o deferimento
do  pedido  de  depósito  em  consignação  das
prestações  vencidas  e  vincendas  no  bojo  de  ação
revisional de cláusulas contratuais, com o escopo de
elidir  a  mora  do  devedor.  Pleiteando  a  parte,
todavia, o depósito do montante que entende devido
com  base  em  cálculos  por  ela  unilateralmente
elegidos,  deve  ser  o  pedido  indeferido,  face  à
necessidade  de  maior  dilação  probatória  para  se
aferir  quais  os  índices  a  serem  aplicados,
notadamente  porque  constitui  requisito  da
consignação  em  pagamento  a  entrega  do  importe
exigido pelo credor”.  (TJPB; AI 200.2006.035362-
6/001;  João  Pessoa;  Rel.  Des.  Jorge  Ribeiro
Nóbrega; DJPB 02/07/2008; p. 8). (grifo nosso).

Portanto, torna-se necessário que o recorrente deposite, não só o
valor da parcela que ele entende devida, mas integralmente a quantia de cada
prestação pactuada. Nesta fase,  não é possível aferir a legalidade dos valores
cobrados pelo agravado e, por conseguinte, a suposta ilegalidade e abusividade
das cláusulas contratuais deduzidas pelo agravante. Isso será objeto de análise
na Ação Revisional que tramita em primeira instância.

Quanto ao pleito de permanência da suplicante na posse do bem
objeto do contrato em discussão, concebo que não merece acolhimento, já que
esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que tal situação
será possível apenas mediante o depósito integral do valor de cada parcela
devida, ou seja, na quantia prevista no contrato. 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.
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MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DO  BEM  .
NECESSIDADE  DE  CONSIGNAÇÃO  JUDICIAL
DO  VALOR  INCONTROVERSO.  INCLUSÃO  DO
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).

De outra banda, no que tange à abstenção de negativação do
nome do agravado,  não assiste  razão ao agravante,  que não trouxe à  baila
argumentos jurídicos suficientes para reformar a decisão agravada, posto que,
tratando-se de ação que visa a discussão da existência de determinado débito,
aplica-se a  súmula nº  39 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que
dispõe:

“Súmula  39 do TJ-PB:  É ilegítima  a  inserção  do
nome  do  devedor  inadimplente  nos  cadastros  de
órgão de proteção ao crédito, enquanto tramita ação
em  que  se  discute  a  existência  da  dívida  ou  a
amplitude do débito” .(grifo nosso)

Na hipótese em análise, é indubitável que eventual negativação
do  nome da  parte  agravada  poderá  acarretar  prejuízos  imensuráveis  a  seu
patrimônio jurídico, posto que, hodiernamente, diversas atividades negociais
estão adstritas à inexistência  de restrições junto aos órgãos  de proteção ao
crédito.

Abaixo colaciono julgado desta  Corte  Julgadora  aplicando o
entendimento sumulado supramencionado:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  E  REPETIÇÃO
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DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA  E  INDENIZAÇÃC  POR  DANOS
MORAIS. DISCUSSÃO JUDICIAL OS ENCARGOS
CONTRATUAIS.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA
INDEFERIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVENTE.  DEPÓSITO
DOS  VALORES  INCONTROVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  NA  POSSE
DO  BEM.  DESCABIMENTO.  INSCRIÇÃO  DO
NOME  DO  DEVEDOR  NOS  ÓRGÃOS  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  IMPEDIMENTO  DE
NEGATIVAÇÃO  ENQUANTO  SE  DISCUTE  0
DÉBITO.  APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 39,
DO  TRIBUNAL  DE  JUSTJÇA  DA  PARAÍBA.
REFORMA  DA  DECISÃO  AGRAVADA  NESTE
PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
- Os pedidos de depósito do montante incontroverso
e da manutenção na posse do bem não podem ser
deferidos nesta fase de cognição,  tendo em vista a
necessidade  de  maior  dilação  probatória  para  se
aferir  quais  os  índices  inflacionários  aplicáveis  à
espécie. - Tratando-se de ação que visa à discussão
da amplitude do débito, é de se aplicar a Súmula n°
39, desta Corte de Justiça, impedindo-se a inserção
do  nome  da  devedora  nos  cadastros  de  órgão  de
proteção,  enquanto  a  dívida  encontra-se  em
discussão”.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020121192625001 - Órgão 4ª CAMARA CIVEL -
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA
NÓBREGA COUTINHO - j. em 08/04/2013). 

Ante o exposto, conheço do recurso e, nos termos da liminar
deferida às fls. 75/78, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, modificando
a  decisão  vergastada, tão  só  no  tocante  ao  deferimento  do  depósito  das
quantias unilateralmente apresentadas na exordial e à manutenção da posse do
bem, estando tal condicionada ao  depósito integral do valor de cada parcela
devida, ou seja, na quantia prevista no contrato, mantendo, contudo, o dever
de abstenção de inscrição do nome do recorrido nos cadastros de restrição ao
crédito, com fundamento na Súmula nº 39 desta Corte de Justiça.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquiza
                       Juiz Convocado - Relator
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