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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  OU 
NULIDADE  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
INDEFERIMENTO   DA   ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA.  IRRESIGNAÇÃO.  EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO. 
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVIMENTO.

- O juízo de verossimilhança sobre a existência do 
direito  do  autor  do  pedido  dever  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 do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, PROVER o Agravo de Instrumento, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 84.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto por José Sabino Terceiro contra a decisão proferida pelo 

Juízo  da  Vara  Única  de  Araçagi que,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de 
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Inexistência  ou  Nulidade  de  Negócio  Jurídico  c/c  Indenização  por  Danos 

Morais, indeferiu a tutela antecipada, entendendo que os requisitos necessários 

para a concessão da mesma não estavam preenchidos.

Em suas razões recursais, alegou que o empréstimo registrado 

sob o nº 229109402 é inexistente, uma vez que o Agravante não concorreu 

para  realização  do  mesmo,  levando-se  a  conclusão  de  que  um  terceiro 

celebrou o mencionado negócio e que foi feita Certidão de Ocorrência de nº 

58/2014 (fl.23), relatando todo o ocorrido ao Delegado de Polícia (fls. 02/11).

Juntou documentos de fls. 12/57.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 61/62.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  não  ofertou 

parecer de mérito (fls. 78/79).

É o relatório.

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 
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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 

profunda 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. 

Nesse  sentido,  revendo  a  matéria,  entendo  que  estão 

presentes  os  requisitos  exigidos  constantes  no  art.  273,  I,  do  Código  de 

Processo Civil, para concessão da tutela antecipada. Os documentos juntados 

aos autos demonstram verossimilhança do alegado na inicial. O “periculum in 

mora”  também  está  evidenciado,  pois  estão  sendo  descontadas  parcelas 

significativas da pensão do Promovente. 

Outrossim, com o contraditório poder-se-á aferir com certeza a 

alegação deduzida na inicial. Entretanto, dentro do princípio geral da cautela, 

não é plausível  que o Autor tenha mantido os descontos que alega não ter 

contratado. Ademais, não há irreversibilidade do provimento, eis que em caso 

de improcedência, as parcelas poderão ser novamente descontadas. 

Embora  impossível,  nesta  etapa processual,  apurar  os  fatos 

descritos, dada a experiência no trato de questões semelhantes, tenho que o 

Autor possa estar munido da aparência do bom direito (verossimilhança das 

alegações iniciais) e que, como alega, não tenha celebrado a contratação.

Deste modo, mostra-se prudente que se cenceda a tutela de 

urgência, resolvendo-se o trauma da questão após o contraditório e eventual 

instrução do feito.

. 
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Isso posto, PROVEJO o presente Agravo de Instrumento.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
Relator
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