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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2005634-61.2014.815.0000
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Banco Itaucard S/A
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva
AGRAVADO: Deneval Ramos Cabral
ADVOGADOS: Bruno Roberto Figueira Mota

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
DEPÓSITO DA PARCELA TIDA COMO CORRETA. VALOR
APURADO DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS PELO DEVEDOR. MORA
NÃO AFASTADA. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS.
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

- “A insuficiência de depósitos pelo devedor não afasta a
mora, que já fora caracterizada pela falta de pagamento
das parcelas. Tal constatação autoriza o credor a inserir o
nome  do  consumidor  junto  aos  órgãos  de  proteção  ao
crédito, bem como a cobrar os valores questionados, com
os acréscimos legais, e a reaver a posse do bem.” (TJPB -
Processo n.  200.2011.036654-5/001,  2ª  CÂMARA CIVEL,
Relator:  Juiz  Convocado  Marcos  William  de  Oliveira,
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julgado em 12/03/2012).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar
provimento ao agravo.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
ITAUCARD S/A, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos
autos  da  ação  de  revisão  contratual  c/c  repetição  de  indébito  e
antecipação de tutela, movida por DENEVAL RAMOS CABRAL, deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que
o agravante se abstenha de inserir, ou, caso já o tenha feito, retire
imediatamente o nome do autor/agravado do cadastro de restrição
ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor
de R$ 20.000,00.

Propugnando a reforma da decisão objurgada, o agravante
sustenta  que  a  simples  discussão  judicial  do  débito  não  tem  o
condão de obstaculizar que o nome do devedor seja inserido nos
órgãos de proteção ao crédito. 

Pedido de efeito suspensivo deferido às f. 109/111.

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão de f. 117).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  provimento  do
agravo (f. 118/123).

É o relatório. 
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       VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                            Relatora 

A decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao
agravo  de  instrumento  deve  ser  mantida,  por  seus  próprios
fundamentos, in verbis:

Consta  dos  autos  que  o  agravado  firmou  com  o  agravante
contrato de financiamento para a aquisição de um automóvel
PÁLIO, marca FIAT, ano 2004, no valor de R$ 17.500,00. Para
tanto, teria que arcar com 60 prestações mensais de R$ 516,75.

Ao final, o recorrido pleiteou a antecipação de tutela para que:
a) fosse-lhe assegurado o direito de depositar, em juízo, o valor
incontroverso da dívida; b) a abstenção de inserção do nome do
autor em cadastro de restrição ao crédito.

Diante da caracterização da mora o credor pode utilizar-se das
suas prerrogativas, como o lançamento do nome do consumidor
nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito;  cobrança  dos  valores
recalcitrantes, com o acréscimo dos consectários legais, dentre
outras.

A  matéria  é  pacífica  neste  Tribunal,  conforme se  verifica  do
julgado  abaixo  colacionado,  cuja  ementa  contém  a  seguinte
redação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DISCUSSÃO  DOS  ENCARGOS  CONTRATUAIS.  DEPÓSITO  DA
PARCELA  TIDA  COMO  CORRETA.  VALOR  INSUFICIÊNCIA  DE
DEPÓSITOS PELO DEVEDOR.  MORA NÃO AFASTADA.  FALTA DE
PAGAMENTO DAS PARCELAS.  INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO
NA  POSSE  PROVISÓRIA  DO  BEM.  IMPRATICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.  -  A  insuficiência  de  depósitos  pelo
devedor não afasta a mora, que já fora caracterizada pela
falta de pagamento das parcelas. Tal constatação autoriza
o credor a inserir o nome do consumidor junto aos órgãos
de  proteção  ao  crédito,  bem  como  a  cobrar  os  valores
questionados, com os acréscimos legais, e a reaver a posse
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do bem.1

É  bom  que  se  diga,  ademais,  que,  “nos  termos  da
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  simples
ajuizamento  de  ação  para  discutir  a  legalidade  de  cláusulas
contratuais não constitui, por si só, fundamento suficiente para
descaracterizar  a  mora,  mormente  quando  o  valor  ofertado
mostrar-se  inverossímil  frente  ao  valor  devido  objeto  do
contrato”.2

Com relação ao perigo da demora, caso seja deferido o efeito
ativo,  estar-se-á  privilegiando  o  inadimplemento,  obstando,
dessa maneira, que o credor promova os atos pertinentes para
reaver o que lhe pertence. 

Por fim, a jurisprudência pretoriana registrou que, “o Código de
Defesa  do  Consumidor  veio  amparar  o  hipossuficiente,  em
defesa dos seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para
a perpetuação de dívidas" (STJ - REsp nº 527.618/RS, 2ª Seção,
unânime, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.2003).

Com estas considerações,  defiro o efeito suspensivo,  para
cassar a decisão hostilizada (f. 62). (sic, f. 110/111).

Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  agravo,  para
manter a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo,  em
todos os seus termos. 

É como voto.

1 TJPB - Acórdão do processo n. 20020110366545001 - Órgão (2ª CAMARA CIVEL) - Relator DR. MARCOS
WILLIAM DE OLIVEIRA - j. Em 12/03/2012.

2 AgRg no AREsp 42.215/PR,  Rel.  Ministro MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado em 18/10/2012,  DJe
31/10/2012.
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Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do
julgamento  com  ESTA  RELATORA e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João
Pessoa/PB, 16 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                       Relatora


