
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0100118-74.2011.815.0011
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relatora                  : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Agravante  : HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogado : Tiago Carneiro Lima e outros(OAB/PE 10.422)
Agravado : Jean da Silva Farias
Advogado : Wagner Martins Pereira(OAB/PB 11.472)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL. 
TUTELA  ANTECIPADA  PARA  SUSTAR  A 
EXIGIBILIDADE  DAS  PRESTAÇÕES  VENCIDAS 
POSTERIORES  AO  SINISTRO  DO  OBEJTO 
CONTRATADO.  PROLAÇÃO  DE  SENTENÇA  NO 
PROCESSO  PRINCIPAL.  PERDA  DO  OBJETO. 
PREJUDICIALIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
RECURSO. 

É de se não conhecer do agravo pela perda do objeto, 
quando é prolatada sentença no processo principal.
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Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo 
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo contra decisão do Juízo da 3ª Vara 
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  nos  autos  da  Ação  de  Rescisão 
Contratual ajuizada por  Jean da Silva Farias.

Na  decisão  agravada  o  Juízo  a  quo  deferiu  a  tutela 
antecipada para sustar o pagamento/exigibilidade das prestações vencidas 
posteriormente ao sinistro para todos os efeitos legais e jurídicos, sob pena 
de multa diária de R$ 300,00, observado o limite de R$ 15.000,00.

Nas razões recursais, fls. 02/16, o agravante alega que o 
contrato  de  arrendamento  mercantil  celebrado  entre  as  partes  previa 
expressamente  que  o  agravado/arrendatário  seria  responsável  pela 
contratação de seguro contra sinistro, conforme cláusula 12.1 das Condições 
Gerais,  devendo  o  recorrido  responder  pelos  danos  suportados  pelo 
agravante em razão do roubo ocorrido, já que assumiu os riscos da omissão.

Aduz, ainda, ser responsabilidade do agravado/autor a 
obrigação de substituir o bem roubado ou o pagamento do saldo devedor, 
pois  assumiu  o  dever  de  conservação,  guarda  e  devolução  do  bem 
arrendado,  bem  como  que  o  deferimento  da  tutela  lhe  causou  danos 
processuais e materiais, já que impôs a baixa de restrição do veículo objeto 
do contrato de leasing.

Requer o deferimento da liminar com efeito suspensivo, 
e,  no mérito,  seja  julgado procedente o  agravo para reformar  in  totum a 
decisão agravada.

A Decisão Monocrática de fls. 170/172 não conheceu do 
agravo em face de sua deserção.
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Os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, fls. 
176/179,  foram  recebidos  como  agravo  interno  e  desprovido,  conforme 
Acórdão de fls. 187/192.

Interposto  Recurso  Especial,  fls.  196/205,  este  foi 
admitido apenas no tocante à alínea “a”, do art. 105, III, CF, e remetido ao 
Superior Tribunal de Justiça, fls. 224/224v.

A decisão  de  fls.  247/249  deu  provimento  ao  Recurso 
Especial  no  sentido  de  afastar  a  deserção,  determinando  a  remessa  dos 
autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento do recurso.

É o relatório.

D e c i d o .

O  agravante  pretende  obter  a  revogação  da  decisão 
agravada  que  deferiu  a  tutela  antecipada  para  sustar  o 
pagamento/exigibilidade das prestações vencidas posteriormente ao sinistro 
para  todos  os  efeitos  legais  e  jurídicos,  sob  pena de  multa  diária  de  R$ 
300,00, observado o limite de R$ 15.000,00 .

Consultando o sistema STI deste Tribunal,  verifiquei a 
prolação  de  sentença  na  ação  principal,  em  28/05/2013,  julgando 
parcialmente  procedentes  os  pedidos  para,  ratificando  a  decisão 
antecipatória da tutela de mérito, tornar definitiva a obrigação de não fazer 
nela  consubstanciada,  e  declarar  rescindido,  para  todos  os  fins  e  efeitos 
legais e jurídicos, o Contrato de Arrendamento Mercantil nº 31870393821, 
celebrado  em  10/03/2008,  por  motivo  de  força  maior,  sem  culpa  do 
arrendatário, bem como condenar o banco suplicado a devolver ao autor a 
quantia  de  R$ 10.000,00 (dez  mil  reais)  além dos  valores  embutidos  nas 
parcelas mensais efetivamente quitadas, conforme recibos que instruem o 
pedido, a serem apuradas na fase de cumprimento de sentença.
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A pretensão  recursal  resta  prejudicada  pela  perda  do 
objeto, em razão da falta de interesse recursal em obter reforma do decisum 
hostilizado.

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III, do Código de 
Processo Civil de 2015, ante sua flagrante prejudicialidade.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 14 de junho de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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