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PRELIMINAR.  PRECLUSÃO.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO.  MATÉRIA  PENDENTE  DE 
JULGAMENTO  PELO  ÓRGÃO  DERIVADO. 
PERDA  DO  OBJETO.  INOCORRÊNCIA. 
INTERESSE  RECURSAL  SUBSISTENTE. 
REJEIÇÃO.

Não  há  a  consubstanciação  de  preclusão  na 
situação  em  que  a  matéria  está  pendente  de 
decisão judicial da competência do órgão recursal.

Inexistindo demonstração da falta de interesse de 
reformar a decisão hostilizada exteriorizada pelo 
agravante, inocorre a materialização da perda de 
objeto.  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  DOCUMENTOS  QUE 
RESPALDARAM  A  FORMALIZAÇÃO  DO 
CONTRATO  DISCUTIDO  NOS  AUTOS 
ORIGINÁRIOS.  ALEGAÇÃO  DA 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ENTREGÁ-LOS.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO.  MULTA. 
DESRAZOABILIDADE.  LESÃO  ECONÔMICA. 
CONFIGURAÇÃO.  AUSÊNCIA. 
DESPROVIMENTO.
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A ausência de demonstração dos fatos suscitados 
nas razões recursais desencadeia a manutenção do 
decisum monocrático.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar 
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 
Banco  Finasa  BMC  S/A contra  decisão  prolatada  pelo  Juízo  da 
Comarca  de  Areia  nos   autos  da  ação  negatória  de  débito  c/c 
cominatória c/c indenização por dano moral em face dele ajuizada por 
Maria  do  Carmo  Monteiro  de  Lima,  Janeide  Monteiro  de  Lima, 
Aderaldo  Monteiro  de  Lima,  Marcos  Monteiro  de  Lima  e  Alisson 
Monteiro de Lima.

O  Juízo  a  quo determinou  ao  promovido  que 
apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, os comprovantes de renda e 
de residência que subsidiaram a pactuação do contrato questionado nos 
autos originários,  sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 
(cem reais),  estabelecendo o lapso temporal  de 30 (trinta)  dias como 
limite máximo para a incidência desta, f. 248.

Assevera o recorrente que a decisão questionada é 
abusiva, porquanto o prazo concedido para tornar efetivo o comando 
judicial não foi razoável, ao argumento de que a realidade operacional 
da  instituição  financeira  e  a  quantidade  de  medidas  para  serem 
cumpridas impedem a apresentação dos documentos, afirmando que o 
lapso temporal de 30 (trinta) dias seria necessário para não configurar 
sua mora.

Pontua  que  a  multa  especificada  no  comando 
judicial  é  desrazoável,  pela  possibilidade  de  desencadear  o 
enriquecimento sem causa dos agravados, fazendo correlação entre a 
quantia que pode ser obtida pelo descumprimento da decisão e o valor 
do salário mínimo, e que a periodicidade da incidência da multa deve 
ser mensal.

Aduz  que  estão  presentes  os  requisitos  para  o 
deferimento da liminar, porquanto o decisum ocasiona lesão grave ou de 
difícil reparação.
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Requer  a  concessão  de  atribuição  de  efeito 
suspensivo  ao  agravo  de  instrumento  e,  no  mérito,  pugna  pelo 
provimento do recurso para reformar in totum a decisão hostilizada ou, 
sucessivamente,  para  ampliar  o  prazo  de  apresentação  da 
documentação no lapso temporal de 30 (trinta) dias.

A liminar  requerida foi  indeferida,  por  ausência 
dos requisitos legais para sua concessão, f. 253/255.

Arguem os agravados, preliminarmente, a perda 
do objeto da pretensão recursal pela configuração da preclusão, por ter 
decorrido  o  lapso  temporal  de  30  (trianta)  dias  requerido  pelo 
agravante para apresentação da documentação delineada no comando 
judicial 

No mérito, afirma que a multa diária imposta no 
importe  de  R$  100,00  pelo  descumprimento  da  decisão  judicial  é 
razoável,  por  não  desencadear  prejuízos  em  desfavor  do  agravante, 
porquanto aufere lucros altos no exercício da atividade financeira.

Assevera também que a prestação em discussão 
está compatível com a norma insculpida no art. 461, do CPC, motivo 
pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo.

O ministério público deixa de opinar por ausência 
de interesse público que justifique sua intervenção, f. 298/300.

É o relatório.

VOTO.

Exmo.  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  (Juiz 
convocado em substituiçao a Desa. Maria das Graças Morais Guedes) 
– Relator

1 – Preliminar

Arguem os agravados, preliminarmente, a perda 
do  objeto  da  pretensão  recursal,  por  ter  decorrido  o  lapso temporal 
superior aos 30 (trianta) dias requerido pelo agravante como prazo para 
apresentação da documentação especificada no comando judicial.

A  consolidação  do  conteúdo  do  decisum 
hostilizado  em  relação  ao  decurso  do  tempo  inocorreu,  conforme 
alegam os recorridos, uma vez que a discussão da sua efetividade é 
objeto desta pretensão recursal, que foi apresentada oportunamente.
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Logo, não há a consubstanciação de preclusão na 
situação  em  que  a  matéria  está  pendente  de  decisão  judicial  da 
competência do órgão recursal.

Outrossim, inocorre a caracterização da perda do 
objeto da pretensão recursal,  porquanto ainda existe interesse jurídico 
do  irresignante  neste  momento,  uma  vez  que  pretende  obter  tutela 
jurisdicional para modificar o ato judicial questionado.  

Com  essas  considerações,  REJEITO  A 
PRELIMINAR.  

2 - Mérito

A pretensão  recursal  do  agravante  consiste  em 
aferir  se  a  decisão  que  impôs  a  apresentação  dos  documentos  que 
subsidiaram a celebração de contrato de arrendamento pactuado entre 
o  Banco  Finasa  S/A  e  Josinaldo  Monteiro  de  Lima  está  ou  não 
compatível com a ordem jurídica vigente.

Antes  de  adentrar  no  mérito  da  pretensão 
recursal, pontuo que a discussão veiculada na demanda originária diz 
respeito  à  legitimidade  do  negócio  jurídico  convencionado  entre  o 
agravante,  Josinaldo Monteiro de Lima,  falecido em 17/09/2007,  e  os 
agravados que, figuram no processo na qualidade de sucessores deste.

Alegam  os  agravados  suposta  fraude  na 
celebração do contrato de arrendamento mercantil e a inclusão do nome 
do  de cujus em órgão de restrição ao crédito após o evento morte. Por 
sua vez, a instituição financeira assevera que inexiste vício em relação 
ao contrato pactuado com Josinaldo Monteiro de Lima.

Após  o  exame grafotécnico  da  assinatura  do  de  
cujus,  o  Juízo  a  quo impõe  à  instituição  financeira,  ora  agravante,  à 
apresentação de outros documentos que subsidiaram a constituição do 
vínculo  jurídico,  especificando-os:  comprovantes  de  renda  e  de 
residência do de cujus.

Insurge-se  o  recorrente  contra  esse  comando 
judicial, sob alegação de que o prazo de 15 dias para apresentação dos 
documentos exigidos e os aspectos quantitativos e temporais da multa 
vão de encontro aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta  que  há  dificuldades  técnicas  para 
localizar  os  instrumentos  especificados  no  decisum hostilizado, 
invocando na defesa dessa alegação a quantidade de decisões a serem 
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cumpridas,  delineando,  ainda,  que necessita  de  30 (trinta)  dias  para 
torná-lo efetivo. 

O  contexto  das  provas  insertas  nesta  relação 
processual  não  denota  a  demonstração  da  alegação  suscitada  pelo 
agravante, por inexistir qualquer documento que retrate a dificuldade 
apontada no sentido de tornar efetivo o comando judicial.

Quanto  à  extensão  econômica  da  multa,  afirma 
existir possibilidade de desencadear a configuração do enriquecimento 
sem  causa  dos  agravados,  razão  pela  qual  pede  a  reforma  desse 
capítulo da decisão.

Diversamente  do  que  foi  suscitado,  a  prestação 
pecuniária em discussão somente incidirá se houver descumprimento 
do  comando  judicial  por  parte  do  agravante,  desconfigurando  a 
alegação de que essa sanção importará o enriquecimento sem causa dos 
agravados,  além  de  inocorrer  a  violação  aos  postulados  da 
proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto,  não  estão  caracterizados  os  elementos 
que desencadeiem a modificação da decisão hostilizada, devendo ser 
considerado, ainda, que a documentação exigida subsidiará ao Órgão 
judicial a solucionar a lide, inclusive, podendo beneficiar o agravante.

Com  essas  considerações,  REJEITADA  A 
PRELIMINAR, no mérito,  NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO e mantenho incólume o decisum vergastado.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão 
Ordinária  desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 2014, conforme certidão 
de  julgamento  de  f.  313,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz,  dele 
participando, além deste Relator, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.  Presente à sessão,  o Exmo. Dr.  Francisco de Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  03  de 
dezembro de 2014. 

Dr. Marcos Coelho de Salles
   Juiz convocado/Relator
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