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ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2002498-90.2013.815.0000
RELATORA : Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
AGRAVANTE : Hawana Barbosa Lima de Oliveira
ADVOGADOS : Victor Maciel Costa e Sosthenes Martinho Costa
AGRAVADA : Impactus Comercial Ltda.
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira
JUÍZA : Andréa Dantas Ximenes

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
ANULATÓRIA  DE  CONTRATO  C/C 
RESTITUTIÇÃO  DE  VALORES.  ANTECIPAÇÃO 
DE  TUTELA  INDEFERIDA.  IRRESIGNAÇÃO. 
FRAGILIDADE  DAS  ALEGAÇÕES.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DA  PRESENÇA  DOS 
REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. ACERTO DA 
DECISÃO RECORRIDA.  DESPROVIMENTO.

- O juízo de verossimilhança sobre a existência do 
direito do autor do pedido deve possuir, como 
parâmetro legal, a prova inequívoca dos fatos que o 
fundamentam em um grau de cognição mais 
profundo do que o exigido para a concessão de 
qualquer cautelar. Enfim, é necessária a presença de 
uma forte probabilidade de que os fatos sejam 
verdadeiros e o Requerente tenha razão. Mas isso 
não é o bastante. É mister que  a  essa 
verossimilhança se conjugue o fundado receio, com 
amparo em dados objetivos, de que a previsível 
demora no andamento do processo cause ao 
Demandante dano irreparável ou de difícil reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o Agravo de Instrumento,  nos 
termos do voto da Relatora e da certidão de julgamento de fl. 64.

RELATÓRIO
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 
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suspensivo, interposto por Hawana Barbosa Lima de Oliveira contra a decisão 

proferida pela Juíza da 4ª Vara Regional de Mangabeira que, nos autos da 

Ação Anulatória  de Contrato c/c  Restituição de Valores movida em face da 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE), indeferiu o pedido de tutela 

antecipada

Aduziu  que,  em  10.06.2013,  na  condição  de  “ADCentral 

FAMILY”,   firmou  com a  Agravada  um contrato  de  adesão  de  serviços  de 

publicidade e comunicação, desembolsando o equivalente a U$ 1.375,00 (mil 

trezentos e setenta e cinco dólares).

Afirmou que se encontra impedida de ter acesso aos ganhos 

garantidos no referido contrato em razão de uma decisão liminar concedida nos 

autos da Ação Cautelar nº 0005669.76.2013.8.01.0001, ajuizada na 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na qual foi determinada a impossibilidade 

de a empresa Recorrida realizar novos pagamentos, face as fortes suspeitas 

de existência de pirâmide financeira.

Por isso, requereu o deferimento da antecipação de tutela no 

sentido de permitir a sua habilitação como credora da Agravada nos autos da 

supracitada Ação Cautelar e, assim, poder levantar os valores que lhes são 

devidos (fls. 02/10).

Juntou documentos de fls. 11/43.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 47/48.

Informação pelo Juiz “a quo” às fls. 53/54.

Não houve contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou 

pelo desprovimento do recurso (fls. 57/60).

É o relatório.
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VOTO

É  cediço  que  a  tutela  antecipatória  deve  ser  aplicada  com 

bastante parcimônia, evitando-se perigosos pré-julgamentos e a possibilidade 

da irreversibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior. 

Art. 273 do CPC. 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. 

§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver  perigo  de  irreversibilidade  do  provimento 
antecipado 

Vale lembrar que o juízo de verossimilhança sobre a existência 

do direito  do autor  do pedido deve possuir,  como parâmetro legal,  a  prova 

inequívoca  dos  fatos  que  o  fundamentam,  em  um  grau  de  cognição  mais 

profundo do que o exigido para a concessão de qualquer cautelar. Enfim, é 

necessária  a  presença  de  uma  forte  probabilidade  de  que  os  fatos  sejam 

verdadeiros e o Requerente tenha razão.

Mas  isso  não  é  o  bastante.  É  mister  que  a  essa 

verossimilhança  se  conjugue  o  fundado  receio,  com  amparo  em  dados 

objetivos, de que a previsível  demora no andamento do processo cause ao 

Demandante dano irreparável ou de difícil reparação. 

Dessarte, fazendo a análise sumária da matéria, tenho que os 

argumentos  levantados  pela  Recorrente  não  justificam,  neste  momento 

processual específico, a reversão da decisão recorrida.

Como foi  dito pela própria Insurreta, a Agravada encontra-se 

com as suas atividades suspensas em razão de medida liminar concedida nos 

autos da Ação Cautelar nº 0005669.76.2013.8.01.0001, em tramitação perante 
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a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Na  oportunidade,  proibiu-se  a  Recorrida  de  realizar  novos 

pagamentos, resguardando, assim, os investimentos de todos aqueles que com 

ela firmaram contrato, assegurando, à princípio, a eficácia do pronunciamento 

final da referida ação.

Ademais,  como  dito  na  decisão  vergastada,  a  Agravante  já 

pagou a quantia exigida para formalizar o contrato, não havendo notícias de 

que fará novos desembolsos financeiros em favor da Agravada.

Não bastasse isso, a ausência habilitação na Ação Cautelar, 

por si só, não enseja renúncia tácita do crédito, eis que o credor ainda poderá 

buscá-lo em demanda própria, como de fato parece intentar a Recorrente com 

o ajuizamento da Ação Anulatória (Ação Principal).

Por  tais  razões,  diante  da  ausência  da  verossimilhança  das 

alegações recursais, bem como da não demonstração da iminência de lesão 

grave  e  de  difícil  reparação  a  Agravante,  em  harmonia  com  o  parecer 

ministerial, DESPROVEJO o presente recurso.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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