
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2006878-25.2014.815.0000 – 10ª Vara Cível da Comarca da 
Capital
Relator: Vanda Elizabeth Marinho - Juíza Convocada em substituição ao Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
Agravante: Roberta Carvalho Cavalcanti de Albuquerque Fabel.
Advogado: Francisco Carlos Meira da Silva.
Agravado: BNB – Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Advogado: Dalliana Waleska Fernandes de Pinho.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO 
DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NOTA DE 
CRÉDITO  COMERCIAL  –  TÍTULO  PROTESTADO  – 
ALEGAÇÃO  DE  DÍVIDA  PRESCRITA  –  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  E 
VEROSSIMILHANÇA  NAS  ALEGAÇÕES  – 
INDEFERIMENTO  –  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM — 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

— Ausente prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das  
alegações prevista no artigo 273, do CPC, torna-se impossível a concessão  
da antecipação da tutela pretendida. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 
ativo, interposto por Roberta Carvalho Cavalcanti de Albuquerque Fabel contra a decisão 
interlocutória  do  juízo  a  quo, que  indeferiu  o  pedido  de  liminar,  nos  autos  da  “Ação 
Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos 
da Tutela”, ajuizada em desfavor do BNB – Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Alega a agravante que contraiu uma linha de crédito junto à instituição 
financeira  agravada,  para construção  de um quiosque na orla  de  Lucena/PB.  Dita  dívida, 
assumida em 21 de novembro de 2002, não foi devidamente quitada em virtude de prejuízos 
supervenientes,  ocorridos  por  ausência  de  licença  ambiental  para  funcionamento  do 
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estabelecimento  comercial,  o  que,  segundo  informa  a  recorrente,  teria  sido  resolvido 
posteriormente junto ao banco. 

Ocorre que, em dezembro de 2013, quando necessitava realizar uma 
nova  operação  de  crédito,  foi  informada  acerca  da  existência  de  um  protesto  de  título, 
efetuado pelo agravado, junto ao cartório Aparecida Dornelas, na cidade de Cabedelo/PB, no 
valor  de R$ 14.510,47 (quatorze  mil,  quinhentos  e  dez reais  e  quarenta  e  sete  centavos), 
datado de 21/11/2002.

Aduzindo  má-fé  por  parte  do  banco,  por  ausência  de  notificação 
extrajudicial acerca do referido protesto, bem como por se tratar de dívida prescrita, ajuizou a 
mencionada ação declaratória.

Requer  a  concessão  da  liminar,  a  fim  de  determinar  a  sustação 
provisória  do protesto de fl.  32,  como também,  a  exclusão de seu nome de cadastros  de 
restrição  de  crédito,  acaso  tenha  havido  alguma  negativação  em  virtude  da  mencionada 
dívida. No mérito, pede a sustação definitiva do protesto em apreço.

Informações prestadas pelo magistrado a quo à fl. 49.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 52/54.

Às  fls.  62/66,  foram  apresentadas  as  contrarrazões  pela  parte 
agravada.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer 
(fls. 78/80) opinando apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o que basta relatar. 

VOTO.

De início,  para  que  se  possa  deferir  a  antecipação  da  tutela,  nos 
termos  do  art.  273  do  Código  de  Processo  Civil,  necessária  se  faz  a  co-existência  dos 
requisitos  legais  que  autorizam a  referida  concessão,  quais  sejam:  a)  a  prova  inequívoca 
conducente à verossimilhança da alegação; b) a ausência de irreversibilidade dos efeitos do 
provimento; c) o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil  reparação 
(provimento assecuratório) e, por fim; d) o abuso de direito ou manifesto intuito protelatório 
do réu (provimento punitivo).

Jurisprudências:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO 
QUE  INDEFERIU  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  NÃO 
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO  ART.  273  DO  CPC. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Não havendo prova inequívoca do 
direito pleiteado capaz de convencer o magistrado da verossimilhança 
das alegações, e não sendo demonstrado o perigo de dano irreparável 
ou de difícil reparação, não há como ser concedida a tutela antecipada.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120100265899001 - Órgão (2 CAMARA 
CIVEL) - Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 
j. Em 21/05/2012
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c 
Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela antecipada - Pedido 
de realização de serviços de infra-estrutura - Pedido liminar indeferido - 
Necessidade  de  dilação  probatória  mais  acurada  em  sede  de  primeira 
instância - Ausência de prova inequívoca que conduza à verossimilhança 
das  alegações,  previsão  do  art.  273  do  CPC  -  Decisão  mantida  - 
Desprovimento.  -  Ausente  prova  inequívoca  capaz  de  convencer  da 
verossimilhança das alegações prevista no artigo 273, do CPC, torna-se 
impossível  a concessão da antecipação da tutela pretendida.  (TJPB - 
Acórdão do processo nº 20020090170917001 - 3ª Câmara Cível - Relator 
DES. GENESIO GOMES PEREIRA FILHO - j. Em 27/10/2009) 

No caso  in  examen,  em princípio,  os dados constantes  na nota  de 
crédito comercial de fls. 29/31 divergem daqueles apontados na certidão positiva de protesto 
de fl. 32. 

Especificamente à fl.  29,  observa-se que o contrato assumido pela 
agravante leva o número 35529938434/A, e aponta o valor de R$ 11.039,00 (onze mil e trinta 
e nove reais), enquanto o contrato protestado é o de nº 9800032701/003, no importe de R$ 
14.510,47 (quatorze mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos), divergências que 
impedem a concessão da tutela pretendida.

Com efeito, os documentos instruentes do insurreto não esclarecem 
com suficiente clareza a tese autoral.  Sendo assim, diante das provas colhidas no caderno 
processual, não vislumbro prova inequívoca da verossimilhança das alegações para ensejar a 
modificação da decisão agravada e antecipar os efeitos da tutela.

Destarte, não há que se falar em modificação da decisão agravada. 
Em nosso entender, mostra-se necessário o esclarecimento de determinados aspectos fáticos 
não abarcados pelas partes.

 Parece-nos, bem por isso, que a equânime solução jurisdicional para 
o caso presente, melhor se firmará no julgamento dos autos principais, no manejo da instrução 
processual que seguramente advirá. 

Feitas estas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo a 
decisão agravada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Dra. Vanda Elizabeth Marinho (relatora), 
Juíza convocada com jurisdição limitada, a Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes, o 
Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para composição de quórum. 

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de 
Justiça. 

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

    Vanda Elizabeth Marinho
   Relatora – Juíza convocada
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João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015.

Vanda Elizabeth Marinho
Relatora – Juíza convocada


	    Vanda Elizabeth Marinho

