
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010859-62.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE  : Distribuidora Eletrossauro Ltda 
ADVOGADA : Rafaela Tavares de Luna
AGRAVADO : AGM Construções Ltda
ORIGEM : Juízo da 5ª Vara de Sousa
JUIZ (A) : Renan do Valle Melo Marques

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE ANULAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  ABSTENÇÃO  E 
SUSTAÇÃO DE PROTESTO  DE  CHEQUES. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVIABILIDADE. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

- “O deferimento da tutela antecipada pressupõe o 
preenchimento dos requisitos dispostos no art.  273 
do  Código  de  Processo  Civil.  No  caso,  carece  o 
pedido  da  parte  autora  de  prova  inequívoca  do 
direito e da verossimilhança de suas alegações, pois 
os  elementos  trazidos  aos  autos  não  se  mostram 
suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do 
direito  a,  entre  outros,  de  restituição  imediata  de 
valores tidos como incontroversos. Necessidade de 
submeter  a  pretensão  ao  crivo  do  contraditório, 
visando propiciar manifestação da parte contrária e 
formação de juízo de valor mais seguro a respeito da 
pretensão veiculada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Agravo,  nos termos do voto  do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 70.

        RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação 

de Tutela interposto pela  Distribuidora Eletrossauro Ltda  contra decisão que, 

nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Protesto, indeferiu o pedido de 
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Antecipação de Tutela, que visava suspender os efeitos do protesto e para que 

o Requerido se abstivesse de protestar outros dois cheques.

Em  suas  razões,  a  Agravante  alega  que  teve  seu  nome 

indevidamente inscrito no cadastro SERASA, em virtude de protesto de cheque 

emitido na contratação de serviço de construção civil. 

Diz,  ainda,  que,  em  outubro  de  2012,  celebrou  contrato  de 

empreitada, por intermédio da sua sócia Carmem Suzana Marques de Souza 

com a empresa AGM Construções Ltda. Após a liquidação de alguns cheques 

dado em pagamento, devido a mora do contratado, deu contraordem em três 

cheques  restantes,  utilizando  como  justificativa  a  exceção  de  contrato  não 

cumprido.

Todavia, o Agravado protestou um dos cheques, (nº 3395) no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no Município de Sousa-Pb, e negativou o 

nome da Empresa Agravante na SERASA, estando em poder do Agravado os 

cheques nsº. 3396 e 3400.

Antecipação de tutela indeferida às fls. 53/54.

Informações prestadas às fls. 60/61.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 64/65, não opinou sobre o 

mérito.

É o relatório.

VOTO

Busca a Agravante a antecipação de tutela de abstenção de 

protesto dos cheques que se encontram em poder do Agravado  e  sustação do 

já protestado até o trâmite final do feito. 

Não assiste razão à inconformidade. 

Em que pese o asseverado de que o contrato de empreitada 

firmado pela sócia do Agravante com o Agravado fora descumprido, não há 
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documentos nos autos que atestem o alegado. 

Com base nos elementos do  caderno  processual não é 

possível se chegar a um juízo inequívoco acerca dos fatos elencados pela 

parte Autora na inicial, repisados em sede de Recurso de Agravo de 

Instrumento, sendo que tal circunstância só restará plenamente evidenciada 

após a instrução do feito, medida necessária e prudente no caso ora analisado. 

Além disso, não se verifica, em sede de cognição sumária, 

qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão capaz de ensejar o deferimento 

da tutela antecipada.  

A esse respeito, merece destaque o magistério do Ministro 

Teori Albino Zavascki, em sua obra, Antecipação da Tutela, ed. Saraiva, São 

Paulo/SP, 1997, p. 75/77, in verbis: 

“(...) Estabeleceu o legislador, como pressupostos 
genéricos, indispensáveis a qualquer das espécies de 
antecipação da tutela, que haja (a) prova inequívoca e (b) 
verossimilhança da alegação. O fumus boni iuris deverá 
estar, portanto, especialmente qualificado: exige-se que 
os fatos, examinados com base na prova já carreada, 
possam ser tidos como fatos certos. (...) a antecipação 
da tutela de mérito supõe verossimilhança quanto ao 
fundamento de direito, que decorre de (relativa) 
certeza quanto à verdade dos fatos. (...) a referência a 
prova inequívoca deve ser interpretada no contexto 
do relativismo próprio do sistema de provas (...). 
Assim, o que a lei exige não é, certamente, prova de 
verdade absoluta  que sempre será relativa, mesmo 
quando concluída a instrução, mas uma prova robusta, 
que, embora no âmbito de cognição sumária, aproxime, 
em segunda medida, o juízo de probabilidade do juízo de 
verdade. (...). Aos pressupostos concorrentes acima 
referidos, deve estar agregado, sempre, pelo menos 
um dos seguintes pressupostos alternativos: (a) o 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação 
(inciso I) ou (b) o abuso do direito de defesa ou 
manifesto propósito protelatório do réu (inciso II).”

Sobre os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, o 

Ministro Athos Gusmão Carneiro assim leciona:

“A antecipação de tutela depende de que prova 
inequívoca convença o magistrado da 
verossimilhança das alegações do autor. Mas tais 
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pressupostos não são bastantes. É mister que aos 
mesmos 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.” 1 

Acerca da chamada prova inequívoca, assim menciona Luiz 
Fux :

“(...) prova inequívoca para a concessão da tutela 
antecipada é alma gêmea da prova do direito líquido e 
certo para a concessão do mandamus. É prova  que 
estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa o 
juízo outra alternativa senão a concessão da tutela 
antecipada.” 2

 

Athos Gusmão Carneiro, na obra já citada, vale-se das lições 

de Dinamarco e Calmon de Passos para especificar os elementos de prova 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela, ipsis literis:

“Conforme Cândido Rangel Dinamarco, a aparente 
contradição entre as expressões “prova inequívoca”  e 
“verossimilhança”, conjugadas no art. 273, resolvem-se 
pela adoção de um juízo de probabilidade, menos do que 
a certeza, mais do que uma simples credibilidade: “a 
existência de prova inequívoca significa que a mera 
aparência não basta e que a verossimilhança exigida 
é mais do que o fumus boni iuris exigido para a tutela 
cautelar”. [...]
 Segundo Calmon de Passos, “prova inequívoca é 
aquela que possibilita uma fundamentação 
convincente do magistrado” 3

E mais. O deferimento da tutela seria antecipatória do 

provimento final, o que deve aguardar a instrução do presente feito.  

Vai, neste particular sentido, a jurisprudência do Tribunal  de 

Justiça do Rio Grande deo Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 
DE RESCISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

1  Da antecipação de tutela. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004,  pp. 19-20.
2 Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 63.

3  Op. cit., p. 23
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OBRIGAÇÕES E DE EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES 
CONTRATUAIS. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. 
REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O 
deferimento da tutela antecipada pressupõe o 
preenchimento dos requisitos dispostos no art. 273 
do Código de Processo Civil. No caso, carece o 
pedido da parte autora de prova inequívoca do direito 
e da verossimilhança de suas alegações, pois os 
elementos trazidos aos autos não se mostram 
suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do 
direito a, entre outros, de restituição imediata de 
valores tidos como incontroversos. Necessidade de 
submeter a pretensão ao crivo do contraditório, 
visando propiciar manifestação da parte contrária e 
formação de juízo de valor mais seguro a respeito da 
pretensão veiculada. NEGADO SEGUIMENTO AO 
RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº 70041192246, 
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 14/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. 1. Não se concede a 
antecipação dos efeitos do pedido quando ausente 
prova inequívoca capaz de formar o convencimento 
do julgador acerca da verossimilhança do direito 
alegado. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DESPROVIDO. 
(Agravo de Instrumento Nº 70015110349, Quarta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Araken de 
Assis, Julgado em 26/07/2006)

Por fim, na seara processual, vale ressaltar que o sistema do 

livre convencimento motivado do Juiz vigente no direito processual civil 

brasileiro permite que o julgador seja soberano no exame das provas trazidas 

aos autos, podendo decidir de acordo com a sua convicção. Logo, não fica o 

Magistrado limitado aos argumentos esposados pelas partes, podendo adotar 

aqueles que julgar adequados para compor o litígio; de modo que tampouco é 

necessário que sejam analisados todos os dispositivos legais invocados pelos 

litigantes.4 

4  Portanto, segundo corrente lição doutrinária: “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207).” 
(In NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil. Saraiva, 29ª edição, p.448) 

Na mesma linha, ainda, merece especial relevo a precisa conclusão de que “não há a menor necessidade de serem 
analisados individualmente todos os artigos [referidos pelas partes] bastando, apenas, solucionar a lide de 
forma fundamentada, aplicando o direito.” (Embargos de Declaração Nº 70005409842, Primeira Câmara 
Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 20/11/2002)
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Feitas essas considerações, DESPROVEJO  o  Agravo  de 

Instrumento, mantendo a decisão atacada.

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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