
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012570-05.2014.815.0000.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho.
Agravante : Edgley Maciel Lacerda.
Advogado : Thélio Farias e Itálo Farias.
Agravado : GBOEX – Grêmio Beneficente. 
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRATO
DE  SEGURO  DE  VIDA.  INSURGÊNCIA EM
FACE DOS DESCONTOS REALIZADOS  EM
CONTA  CORRENTE  DO  AGRAVANTE.
AUSÊNCIA  DE  VEROSSIMILHANÇA  NAS
ALEGAÇÕES  APRESENTADAS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMA  DO
DECISUM.  DECISÃO  QUE  SE  MANTÉM.
RECURSO DESPROVIDO. 

-  Para  que  seja  concedida  a  antecipação  de  tutela,
indispensável que estejam devidamente demonstrados
os requisitos do art. 273 do CPC, quais sejam, prova
inequívoca  da  verossimilhança  das  alegações  e
fundado  receio  de  dano.  Não  comprovada  a
plausibilidade das alegações da parte, com o mínimo
de  verossimilhança  que  o  caso  exige,  faz-se
necessário o indeferimento da tutela pretendida.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/15) interposto por
Edgley Maciel Lacerda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande que,  nos  autos  da  Ação
Declaratória  de  Nulidade  Contratual  c/c  Indenização  por  Danos
Materiais e Morais, ajuizada pelo recorrente em face da GBOEX – Grêmio
Beneficente, assim decidiu:
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“O conjunto probatório que foi anexado à inicial é
singelo  e  não  permite  a  percepção  da
verossimilhança  das  alegações  do  autor.  Não  há
como  este  juízo  ter  qualquer  ideia  acerca  da
presença  ou  ausência  da  assinatura  do  autor  no
contrato  de  seguro.  Outrossim,  a  situação  de
urgência não foi salientada pelo requerente;  ele não
especificou o alcance do dano e não demonstrou o
perigo  de  irreversibilidade.  Assim,  vê-se  que  os
requisitos do art. 273 do CPC não estão preenchidos,
de modo que é mister o indeferimento do pedido de
suspensão  dos  descontos  realizados  em detrimento
do autor.  
Quanto ao pedido de apresentação pelo demandado
contrato  firmado  com  o  autor,  este  merece
deferimento,  uma vez que a relação de direito  tem
alicerce  consumerista,  cabendo  ao  prestador  de
serviços  trazer  aos  autos  as  informações
concernentes ao negócio jurídico. Assim, determino
que  o  demandado  seja  intimado  para  trazer  aos
autos,  quando da apresentação da resposta à peça
preambular,  o  contrato  firmado  com  o  autor,  sob
pena de serem tidas como verdadeiras as alegações
da inicial que dependam da referida prova. 
Intimem-se as partes desta decisão.
Cite-se.” (fls. 17)

Irresignado,  o  insurgente  interpôs  a  presente  súplica
instrumental, aduzindo as mesmas razões levantadas no ato de ajuizamento da
ação indenizatória.  Alegou que, desde dezembro de 2013, foram realizados
descontos em sua conta corrente, na importância de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), relativos a contração de um seguro de vida junto à empresa
agravada. Ressaltou que, ao entrar em contato com a seguradora, “conseguiu
ter acesso a PROPOSTA DE SEGURO supostamente assinada pelo mesmo
(sic),  onde  constava  autorização  para  depósito  de  prêmio  mensal  de  R$
450,25 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) na sua conta
corrente.” Todavia,  aduziu  o  agravante  que  jamais  teve  interesse  na
contratação de qualquer seguro de vida. Afirmou que o contrato foi assinado
por  terceiros,  que  se  utilizaram  de  seus  dados,  através  documentos  e
assinaturas  falsas.  Diante  disso,  requereu,  a  antecipação  de  tutela,  para
suspender  os  descontos  realizados  em  sua  conta,  o  que  como  visto,  foi
indeferido pela magistrada de primeiro grau. 

Da mesma forma, em sede de agravo de instrumento, pleiteou
pela suspensão da decisão agravada ou pela antecipação da tutela recursal, a
fim de suspender os descontos relativos a contratação do seguro. No mérito,
pugnou pela confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão de
primeiro grau.

Em decisão  de  fls.  76/79,  foi  indeferido  o  pedido  de  efeito
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suspensivo formulado, bem como a tutela pretendida.

Informações prestadas pelo juízo a quo, informando que houve
pedido de reconsideração pelo agravante, sendo a decisão mantida pelos seus
próprios fundamentos (fls. 86).

Contrarrazões apresentadas às fls. 87/91.

O  Ministério  Público  não  se  manifestou  no  feito,  porquanto
ausente interesse público a justificar a intervenção do Órgão Ministerial (fls.
122/124).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

In casu, as mesmas razões de decidir permanecem, motivo pelo
qual confirmo integralmente a liminar de fls. 76/79 e levo os fundamentos da
decisão para análise e apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

Como se  vê,  busca  o  recorrente,  através  da  presente  súplica
instrumental,  a  reforma do  decisum de  primeiro  grau,  que  indeferiu o  seu
pedido de antecipação de tutela, para suspender os descontos realizados em
sua  conta  corrente,  em  virtude  de  suposto  contrato  firmado  com  a  parte
agravada. Segundo o agravante,  o contrato foi assinado por terceiros, que se
utilizaram de seus dados, através documentos e assinaturas falsas. 

No caso, conforme já consignado por esta relatoria em sede de
liminar,  verifica-se  que  o  requisito  do  fumus  boni  iuris  não se apresentou
satisfatoriamente  comprovado,  sobremodo  porque,  em suas  razões  iniciais,
afirmou o agravante  que  teve  acesso  ao  contrato  de  seguro de  vida,  onde
constava  autorização  para  depósito  de  prêmio  mensal  de  R$  450,25
(quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), no entanto, sequer
trouxe aos autos a proposta de contrato a que teve acesso, a fim de comprovar
todo o exposto.

Ora,  somente  através  do  contrato,  poder-se-á  verificar  a
plausibilidade nas alegações do recorrente, a fim de constatar que, de fato, o
contrato  estaria  eivado  de  vícios,  já  que  assinado  por  terceiros,  que  se
utilizaram de documentos e assinaturas falsas.

Como  já  dito,  certamente  tal  questão  poderá  ser  melhor
analisada após a resposta da parte agravada, inclusive por já ter a magistrada
de primeiro grau determinando a juntada ao processo de cópia do contrato, sob
pena de se considerarem verdadeiros os fatos alegados na inicial.
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Em  verdade,  a  existência  de  vícios  no  contrato  merece  ser
discutida ao longo da instrução contraditória, até mesmo com a produção de
prova  pericial,  sendo  temerário  suspender,  neste  momento,  os  descontos
referentes ao seguro de vida, como pretende o recorrente. 

Como é cediço, para que seja concedida a antecipação de tutela,
indispensável que estejam devidamente demonstrados os requisitos do art. 273
do CPC, quais sejam, prova inequívoca da verossimilhança das alegações e
fundado receio de dano. 

Assim,  em  que  pesem  os  argumentos  levantados  pelo
recorrente, inexistem nos autos elementos suficientes a demonstrar a fumaça
de seu bom direito, não restando, portanto, evidenciado o fumus boni iuris no
encarte processual.

Em caso semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  À
EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  NO
VALOR APURADO PARA O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.  PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE  REQUISITOS  AUTORIZADORES  PARA
CONCESSÃO  DE  MEDIDA  LIMINAR.  FUMAÇA
DO BOM DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA. Em se
verificando  a  ausência  de  um  dos  requisitos
necessários  para  o  deferimento  liminar  da  tutela
pretendida fumus boni juris e periculum in mora ¿,
impõe-se-lhe  o  indeferimento  Vistos  etc.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20125562120148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES ,
j. em 04-11-2014)

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, mantendo a decisão de origem em sua totalidade.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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