
 

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

DECISÃO MONOCRÁTICA

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO N.º 0001535-14.2016.815.0000. 
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Queimadas.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
REQUERENTE: CNF – Administradora de Consórcios Nacional Ltda.
ADVOGADO: Jeferson Alex Salviato (OAB/SP 236.655).
REQUERIDO:Orlando Cabral do Nascimento. 
ADVOGADO: Alex Richard Souza do Nascimento (OAB/PB 18.453). 

EMENTA:  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONTRATO  DE  CONSÓRCIO  DE  BEM  MÓVEL.  INADIMPLEMENTO  DA
CONCESSIONÁRIA. DEMORA PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO.
SENTENÇA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. APELO INTERPOSTO PELA RÉ,  ORA REQUERENTE.  PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO.  CONSÓRCIO  DE  VEÍCULO.
DEMORA  NA  LIBERAÇÃO  DA  CARTA  DE  CRÉDITO. ALEGAÇÃO  DE
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ATRIBUIÇÃO DE CULPA
PELA  DEMORA  AO  AUTOR,  ORA  REQUERIDO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA
CABAL.  MORA  CONFIGURADA.  DEVER  DE  PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROBABILIDADE  DE  PROVIMENTO  DO  RECURSO  OU  RELEVÂNCIA  DA
FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. 

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.

Vistos etc.

CNF – Administradora de Consórcios Nacional Ltda. apresentou Pedido de
Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação, f. 77/94, por ela  interposta em face da
Sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Queimadas, nos autos da Ação
de Indenização c/c Obrigação de Fazer, processo número 0002012-38.2015, intentada
em  seu  desfavor  por  Orlando  Cabral  do  Nascimento,  que  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos, antecipando os efeitos da tutela, condenando-a ao cumprimento
da obrigação de fazer  consubstanciada na entrega da Carta de Crédito originada do
Contrato  de  Adesão  de  Consórcio  firmado  entre  as  partes,  e  ao  pagamento  de
indenização por danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00, ao fundamento de que
restou  demonstrado  que  todas  as  obrigações  financeiras  foram  adimplidas  pelo
Requerido, inclusive, a quantia adicional para efetivação da contemplação, e de que,
embora  a  contemplação,  por  sorteio,  tenha  ocorrido  desde  2014,  a  Concessionária
permaneceu em mora, sem liberar a Carta, repelindo, por outro lado, sua tese sustentada
em sede de Contestação, de que a existência de inscrição do nome do Contemplado em
cadastro  de  restrição  ao  crédito  seria  óbice  ao  cumprimento  do  negócio  jurídico,
mormente  tratando-se  de  anotação  após  um  ano  da  data  do  sorteio,  julgando



improcedente o pedido de indenização por danos materiais. 

Em suas razões, f. 02/07, a Requerente alegou que estão presentes os requisitos
legais dispostos no art. 1.012, §4º, do CPC, afirmando que a matéria em disceptação
ainda é controvertida,  tendo em vista que ela,  Requerente,  defende que a recusa da
liberação da Carta de Crédito foi ocasionada pela inadimplência da parcela vencida em
25/10/2016,  e  pela  existência  de  pendências  bancárias  e  anotações  do  nome  do
Requerido nos cadastros de restrição ao crédito, e ele, Requerido, sustenta que houve o
descumprimento contratual por parte sua. 

Argumentou que, enquanto a matéria não for dirimida pelo Tribunal, a liberação
da Carta, que é no importe de R$ 188.232,88, poderá ocasionar prejuízo ao Grupo de
Consórcio, por entender que, como o crédito será destinado à compra de um veículo,
ainda que a Administradora o aliene como garantia fiduciária, poderá haver perda do seu
valor econômico em razão da natural depreciação do bem, motivo pelo qual, sustentou
que, ainda que haja a reversão da Sentença em virtude do provimento do seu Apelo, os
efeitos da decisão poderão ser irreversíveis. 

Pugnou  pela  concessão  de  efeito  suspensivo  à Apelação  de f.  77/94,  por
também defender a probabilidade do seu provimento. 

É o Relatório.

O  Código  de  Processo  Civil,  em seu  art.  1.012,  §1º,  inc.  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.

 A pretensão deduzida pelo Requerido, e acolhida pelo Juízo na Sentença, que
antecipou os  efeitos  da  tutela,  f.  120/124,  é  de  que  a  Requerente  seja  compelida  à
liberação da Carta de Crédito objeto  do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio de
Bem Móvel Durável para aquisição de um veículo Marca Ford, Modelo Cargo C-1319
(EE42),  no valor  de R$ 156.309,00,  ao argumento de que não houve sua liberação,
mesmo que contemplado, por sorteio, em agosto de 2014.

Na Sentença, f.  120/124, restou decidido que houve a configuração da mora,
porquanto,  embora  o  Requerido  tenha  sido  contemplado  no  sorteio  realizado  na
Assembleia de 27 de agosto de 2014, consoante se infere do documento de f. 23,  a
Requerente  não  liberou  a  Carta  de  Crédito,  ao  argumento,  desprovido  de  qualquer

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



embasamento jurídico, de que a verificação de anotação do nome do autor em cadastros
restritivos ao crédito seria causa de impedimento. 

Insurgindo-se  contra  a  Decisão,  a  Requerente  apresenta  Apelação,  f.  77/94,
defendendo, em linhas gerais, a impossibilidade de pagamento do crédito consorcial, por
levar em consideração a existência de saldo devedor, inclusive, havendo uma parcela em
atraso, e a ausência de preenchimento de requisitos previstos na Lei 11.795/2008 por
parte do Requerido, dentre eles, a prestação da garantia principal, e a apresentação de
devedor  solidário,  como  forma  de  garantia  complementar,  argumentando,  ainda,  a
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso. 

Agora,  em  caráter  incidental,  formula  Pedido  de  Concessão  de  Efeito
Suspensivo  Recursal,  com  respaldo  no  art.  1.012,  §  4º,  CPC,  evidenciando  que  o
Requerido já apresentou Petição de Cumprimento de Sentença. 

Para a atribuição de efeito suspensivo recursal é impositivo a demonstração, ou
da probabilidade de provimento da apelação, ou, da relevância da fundamentação e do
risco de dano grave ou de difícil reparação.

Embora  seja  cabível  o  reconhecimento  do  direito  da  apelante  à  alegação da
incapacidade  de  liberação  do  valor  contemplado,  tendo  em  vista  o  suposto
descumprimento  de  cláusulas  contratuais  por  parte  do  consorciado,  igualmente,  é
obrigação  sua  a  comprovação  de  que  a  eventual  demora  na  liberação  da  Carta  foi
motivada por ato do consorciado3,  ônus do qual,  pelo menos nesta via incidental,  a
Requerente  não  se  desincumbiu,  dada  a  ausência  de  documentação,  reforce-se,  nos
presentes autos, que corrobore tal argumento.

Não  restou  demonstrada,  portanto,  a  probabilidade  do  provimento  do  apelo
manejado pela Requerente, e, por conclusão lógica, a relevância da fundamentação para
concessão da tutela de urgência. 

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

3 APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  –
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL - DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO –
DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO VERTENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
CABAL  POR  PARTE  DA  APELANTE  A  RESPEITO  DA  DEMORA  POR  PARTE  DO
APELADO EM CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS PARA TAL LIBERAÇÃO.  Embora se reconheça o
direito da ré,  ora Apelante de proceder a análise da capacidade de credito do consorciado como
medida prévia à liberação do valor contemplado, o que, aliás, vem expresso na cláusula 19.", é da ré
o ônus da demonstração de que eventual demora na liberação do credito tenha sido motivada por ato
do consorciado, dada à insuficiência da documentação apresentada e/ou garantia oferecida, dentre
outras situação possíveis, valendo anotar que,"após a análise e constituição das garantias exigidas
conforme clausula 23 abaixo, a administradora liberará o crédito ao vendedor, no prazo de até 10
dias"(cláusula  19.4,  p.218).  QUANTUM  ARBITRADO  A  TÍTULO  DE  DANOS  MORAIS  –
PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE  RESPEITADOS  –
MANUTENÇÃO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais). – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO
DO  E.  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DE  SÃO  PAULO.  Em  consonância  com  o  princípio
constitucional  da  razoável  duração  do  processo,  previsto no art.  5º,  inc.  LXXVIII,  da  Carta  da
Republica,  é  de rigor  a  ratificação dos fundamentos da  r.  sentença recorrida.  Precedentes  deste
Tribunal  de  Justiça  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  –  SENTENÇA MANTIDA.  RECURSO
IMPROVIDO (TJ/SP,  APL 10111807620148260625,  38ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Rel.  Des.
Eduardo Siqueira, julgado em 07/03/2016). 

 



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


