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ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL. AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  INTERPOSTO  COM
FUNDAMENTO  NO  CPC/73.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO ADMISTRATIVO NÚMERO 2 DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
INTERLOCUTÓRIA  A  QUO QUE  NEGOU
PEDIDO  TUTELA  ANTECIPADA.  AUSÊNCIA
DE  REQUISITOS  DO  ART.  273  DO  CPC/73.
DECISÃO  AGRAVADA  ISENTA  DE  ERROS.
MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Enunciado Administrativo 2
do  STJ,  tendo  o  agravo  de  instrumento  sido
interposto com fundamento no CPC/73, "devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma  nele  prevista,  com  as  interpretações
dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça”.

2. Portanto, ausente os requisitos do art. 273 do
CPC/73, deve ser mantida a interlocurória a quo
que  negou  pedido  de  tutela  antecipada
formulado  pelo  autor,  ora  agravante,  na  ação
principal que moveu contra os réus (agravados).

3.  Agravo  de  instrumento  desprovido,  para
manter  a  decisão  agravada  em  todos  seus
termos.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível
deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao agravo
de instrumento, nos termos do voto do relator e da certidão de fl. 234.

RELATÓRIO

MARCÍLIO  OTÁVIO  NASCIMENTO  FILHO  ajuizou  uma
ação de resolução de negócio jurídico c/c obrigação de não fazer
contra ALDIBERTE DE ALBUQUERQUE LISBOA FILHO e a UNICRED,
demada que tramita na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Aduz que é  fiador  de  um contrato  de  financiamento  de
veículo formulado entre os réus, e que o primeiro deixou de pagar as
prestações, pelo que a segunda vem lhe cobrando o saldo devedor.

Afirma  que  a  UNICRED  propôs  ação  de  busca  e
apreensão do veículo, contudo, não possui interesse no andamento da
mesma porque vem descontando as parcelas da sua conta-corrente, de
modo que o Sr. Aldiberte usufrui normalmente do veículo às suas custas.

Por  esses  motivos  pediu,  em sede tutela  antecipada,  o
arresto  do  veículo  e  a  proibição  da  UNICRED de descontar  qualquer
valor da sua conta referente ao contrato impugnado. No mérito, pugnou
pela conversão do bem em penhora para saldar o débito e condenar os
promovidos no ressarcimento dos valores pagos.

O MM Juiz  a quo indeferiu o pedido de antecipação de
tutela  (fls.  171/172).  Contra  esta  decisão  o  autor  interpôs  agravo  de
instrumento, com pedido de efeito ativo, pedindo para conceder o arresto
e proibir os descontos das parcelas, uma vez que não possui condições
de pagá-las.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de fls. 202/203.

Ao prestar informações, o Juízo informou que o arresto foi
deferido  liminarmente  na  ação  de  busca  e  apreensão  proposta  pela
cooperativa, bem como que o agravante cumpriu a regra do art. 5261 do
CPC/73.

Embora  intimados,  os  agravados  não  ofertaram
contrarrazões,  e  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  se  manifestou
sobre  o  recurso,  porquanto  ausente  interesse  que  recomende  sua
intervenção (fls. 223/226).

É o relatório.

1 Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo
de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim
como a relação dos documentos que instruíram o recurso.
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VOTO

Ab  initio,  ressalte-se  que  no  julgamento  do  presente
agravo  de  instrumento  deve  se  levar  em  consideração  as  regras  do
CPC/73, uma vez que este foi interposto antes da vigência do novo CPC,
conforme dispõe o Enunciado Administrativo 2 do STJ, in verbis:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de
2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça.

Assim  sendo,  passo  ao  exame  do  recurso,  cingindo  o
mérito recursal em analisar se deve ser mantido o indeferimento da tutela
antecipada, consoante julgou a interlocurória  a quo (decisão agravada),
ou se aquela deve ser concedida, como requer o agravante,  a fim de
proibir a UNICRED de descontar os valores das prestações.

Com efeito, o caso é de desprovimento do agravo.

Em primeiro lugar, ressalte-se que não existe evidência de
que a UNICRED está desinteressada na ação de busca e apreensão,
bem como que deixou de impulsioná-la porque desconta as parcelas da
conta-corrente do agravante.

Conforme  informou  o  MM  Juiz,  a  cooperativa  pediu
liminarmente o arresto do veículo e tal pedido já foi deferido, embora o
bem ainda não tenha sido localizado.

Logo, ao contrário do que alega o agravante, a segunda
agravada está promovendo o devido impulso da cautelar, pelo que não
existe verosimilhança das alegações nesse contexto.

Por  outro  lado,  nos  autos  inexiste  prova  da  alegada
hipossuficiência  que,  supostamente,  impede o recorrente  de pagar  as
prestações do financiamento.

Se  assumiu  a  responsabilidade  solidária  da  dívida  na
qualidade de fiador, nos termos do art. 2642 do Código Civil e do contrato
(fls. 192/196), é porque declarou e provou possuir condições de pagá-la.

Assim  sendo,  ante  a  ausência  de  provas  da  falta  de
condições financeiras, presume-se que o agravante possui condições de
adimplir  a  dívida  e,  por  conseguinte,  que  a  decisão  agravada  não  é
capaz de causar-lhe receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

2 Art.  264.  Há  solidariedade,  quando  na mesma obrigação  concorre  mais  de um
credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
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Portanto,  ausente os requisitos do art.  2733 do CPC/73,
deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada, estando correta a
decisão interlocutória agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO e mantenho a decisão agravada em todos seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo Sr. Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram  o  julgamento,  o  Exmo  Sr.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz
(relator),  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  e  o  Dr.
Marcos William de Oliveira,  Juiz convocado em substituição ao Exmo.
Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

RELATOR

3 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença
da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do
réu.
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