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                                        Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 2011008-58.2014.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  convocado,  em
substituição à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Paulstein Aureliano de Almeida
ADVOGADO: Aluízio J. S. de L. Silva
AGRAVADO: Banco Safra

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
AÇÃO  DESCONSTITUTIVA  DE  DÉBITO  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  NÃO
CONTRATADO.  ALEGAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES  PARA  A  CONCESSÃO  DO  EFEITO
SUSPENSIVO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  273  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA  NECESSÁRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

- Para a concessão da antecipação da tutela o Magistrado deve
observar  se estão  configurados  os  requisitos  do  art.  273 do
Código  de  Processo  Civil,  mormente  a  verossimilhança,  de
modo  que  se  evidencie  a  presença  das  duas  vertentes  que
regem a liminar:  o  fumus boni  iuris  e  o  periculum in  mora.
Ausente um dos citados pressupostos, o referido instituto não
poderá ser concedido.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno.

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por  PAULSTEIN
AURELIANO  DE  ALMEIDA contra  decisão  monocrática  proferida  às  f.
43/45, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por reputá-lo
manifestamente improcedente. 

O agravante salientou que a decisão deve ser reformada, uma
vez  que  restou  devidamente  comprovada  a  existência  de  desconto
indevido  em relação  ao  empréstimo  questionado  na  exordial.  Além do
mais,  cabe  ao  agravado  comprovar  que  houve  a  contratação  do
empréstimo. 

É o breve relato. 

VOTO: Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
           Relator

O autor, ora agravante, alega, em sua exordial, que é servidor
público federal, e seus subsídios são depositados em conta corrente do
Banco do Nordeste. 

Todavia, em abril de 2014, deparou-se com desconto indevido,
no  valor  de  R$  266,00,  relativo  a  um  contrato  de  mútuo  feneratício,
mediante consignação em pagamento,  o  qual  aduz não ter  contratado
com o banco agravado.

O  Magistrado  de  primeiro  grau,  ao  apreciar  o  pedido  de
antecipação  da  tutela,  indeferiu-o,  por  entender  ausente  a
verossimilhança,  uma  vez  que  o  autor/agravante  possui  outros  dois
empréstimos  consignados  de  prazos  e  valores  semelhantes  ao  ora
questionado. 

Ao analisar o pedido de tutela recursal, esta relatoria manteve a
decisão agravada.

Para a concessão da antecipação da tutela o Magistrado deve
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observar se estão configurados os requisitos do art. 273 do Código de
Processo Civil, mormente a verossimilhança, de modo que se evidencie a
presença das duas vertentes que regem a liminar: o fumus boni iuris e o
periculum in mora. 

Em sede de agravo de instrumento contra decisão concessiva
ou não da tutela antecipada e/ou liminar, o labor do Magistrado ad quem
deve limitar-se ao exame da existência dos requisitos autorizadores do
provimento antecipatório, elencados no art. 273 do Código de Processo
Civil.

Portanto,  efetivamente  comprovada  a  necessidade  do
deferimento de liminar e/ou tutela antecipada, o Julgador deve adotar tal
procedimento. De forma contrária, ausente um dos citados pressupostos,
dito instituto não poderá ser concedido.

Em suas razões recursais, o agravante aduz não ser lícito ter de
comprovar um empréstimo que não contratara, até porque não lhe cabe o
ônus de produzir uma prova impossível.

No  entanto  o  caso  dos  autos  possui  uma  peculiaridade:  o
agravante  alega  que  o  desconto  indevido,  referente  ao  empréstimo
questionado,  deu-se  em abril  de  2014.  Assim,  se  houve a  suposta
fraude, por que não anexou ao caderno processual contracheques
do meses anteriores? Essa prova não é impossível para quem objetiva
demonstrar a fumaça do bom direito.

Nessa perspectiva, entendo que se o autor/agravante buscava a
antecipação  da  tutela,  para  suspender  desconto  reputado  indevido,
deveria, naquele primeiro instante, ter demonstrado que nos outros meses
não  houve  o  pagamento  de  parcela  relativa  ao  empréstimo  com  o
agravado.

Assim,  neste  momento  processual,  não  há  como  verificar  a
veracidade dos fatos narrados pelo autor/agravante, sendo necessária a
dilação  probatória,  para  que  sejam  respeitados  os  princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Cito precedentes desta Corte de Justiça nesse sentido:

PROCESSO  CIVIL  –  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NOS  AUTOS  DA
AÇÃO DE ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO – ALEGAÇÃO
DE  INEXISTÊNCIA  NA  CONTRATAÇÃO  DO  EMPRÉSTIMO  –
REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – REFORMA
DA DECISÃO AGRAVADA QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA E
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SUSPENDEU  O  DESCONTO  DAS  PARCELAS  DO  EMPRÉSTIMO  –
PROVIMENTO  DO  AGRAVO.  –  Ao  contrário  do  que  consignou  a
decisão  agravada,  in  casu  não  estão  presentes  os  requisitos
necessários à antecipação de tutela e, por conseguinte, suspensão do
empréstimo  que  a  recorrida  alega  nunca  ter  feito.  –  Portanto,  o
agravo de instrumento merece ser provido para reformar a decisão
agravada  e  revogar  a  tutela  antecipada  deferida  na  primeira
instância, que suspendeu os descontos do empréstimo consignado na
conta-corrente da agravada.1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
C/C  DANOS  MORAIS  E  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
INDEFERIMENTO DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO
DA  PARTE  AUTORA.  INEXISTÊNCIA  DE  VEROSSIMILHANÇA.
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  AUTORIZADORES  PARA  A  SUA
CONCESSÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  273,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NECESSIDADE  DE  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

- De acordo com o art. 273, caput, do Código de Processo Civil, para
a concessão da antecipação de tutela devem concorrer os seguintes
requisitos:  presença  de  prova inequívoca,  fundado  receio  de dano
irreparável  ou  de  difícil  reparação  e,  ausentes  quaisquer  dos
pressupostos citados, não há como reconhecer o direito à antecipação
dos efeitos da tutela.  -  À míngua de elementos fáticos e jurídicos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão judicial  atacada, o
desprovimento do agravo é medida que se impõe.2

Assim,  ante  a  ausência  dos  pressupostos  de  concessão  da
antecipação da tutela, a manutenção da decisão agravada é medida que
se impõe. 

Destarte, nego provimento ao agravo interno, para manter
incólume a decisão de f. 43/45.

É como voto.

1 Agravo de instrumento n. 2005541-98.2014.815.0000. Relator: Des. José Aurélio da Cruz. Terceira Câmara
Cível. Julgamento: 07 de agosto de 2014.
2 Agravo  de  Instrumento  n.  2005804-33.2014.815.0000.  Relator:  Juiz  de  Direito  Convocado  João  Batista
Barbosa. da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba. Julgamento: 16 de dezembro de 2014.
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Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES
DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA) e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora JACILENE
NICOLAU FAUSTINO GOMES, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 19
de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                    Relator


