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ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2011099-51.2014.815.0000
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Distribuidora Eletrossauro Ltda. (Adv. Ozael da Costa Fernandes)
AGRAVADA: N A Equipadora Ltda. (Adv. Osmando Formiga Ney)
PROCURADORA: Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. 
PEDIDO LIMINAR  DE SUSPENSÃO DE PROTESTO DE 
CHEQUE  E  DE  NEGATIVAÇÃO  NO  SERASA/SPC. 
ALEGAÇÃO  DE  DEFEITO  NO  PRODUTO.  SUSTAÇÃO 
DO  CHEQUE.  EXCEÇÃO  DO  CONTRATO  NÃO 
CUMPRIDO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO. 
REQUISITOS  LEGAIS.  NÃO  DEMONSTRADOS. 
AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. FRAGILIDADE DOS 
ARGUMENTOS.  INDEFERIMENTO  DO  PLEITO 
RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “A concessão de medida cautelar exige, necessariamente, a 
presença  cumulativa  dos  requisitos  de  plausibilidade  do 
direito invocado e do risco de dano irreparável (fumus boni  
iuris  e  periculum in mora)”.  Estando ausente qualquer  dos 
pressupostos, é de se negar a procedência ao pleito autoral. 
In casu, não tendo o insurgente demonstrado a presença do 
fumus boni iuris, inviável se tornar a suspensão da obra em 
execução  no  imóvel  de  posse  reconhecida,  por  meio  de 
decisão judicial, em favor da parte agravada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 47.



RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela recursal interposto por Distribuidora Eletrossauro Ltda. contra 
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa, a 
qual indeferiu pedido liminar formulado nos autos da ação cautelar inominada, por 
entender descabida a suspensão de protesto de cheque e da restrição creditícia em 
nome do autor, tendo em vista a inocorrência de exceção de contrato não cumprido.

Inconformada,  a  pessoa  jurídica  demandante  ofertou  suas 
razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum  a  quo,  argumentando,  em 
síntese:  os indevidos protesto de cheque e negativação em órgão de proteção ao 
crédito;  a  ocorrência  de  lesões  graves  à  idoneidade  da  empresa  insurgente;  a 
configuração de exceção do contrato não cumprido, eis que o recorrido, apesar de 
ter procedido à entrega dos produtos comprados, deixara de efetuar o conserto dos 
mesmos, quando da constatação de vício pelo agravante.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, 
para o fim de se determinar a suspensão do protesto e da negativação creditícia em 
nome da sociedade autora, decorrentes da relação contratual firmada com a pessoa 
jurídica recorrida. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, determinando-se a 
reforma  da  decisão  atacada,  assim  como,  a  consequente  ratificação  da  tutela 
antecipatória, até julgamento definitivo da demanda.

Liminar indeferida, face à ausência dos seus requisitos.

Apesar de intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação nesta Egrégia Corte de Justiça emitiu seu parecer, opinando 
pelo prosseguimento do recurso, sem, contudo, emitir qualquer opinião meritória.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  urge  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  qualquer 
provimento, porquanto a decisão guerreada se mostra irretocável e isenta de vícios.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia 
submetida  ao  crivo  desta  Corte  transita  em  redor  da  concessão  de  liminar  em 
medida cautelar atinente à suspensão de protesto de cheque e da restrição creditícia 
em nome do autor, voltando-se à discussão da configuração da exceção do contrato 
não  cumprido  em  contrato  de  compra  e  venda  de  som  automotivo,  dado  que, 
alegando defeitos no produto, o polo agravante determinara a sustação de um dos 
cheques devidos ao polo recorrido a título de contraprestação.



À  luz  de  tal  entendimento  e  procedendo-se  ao  exame  das 
peculiaridades envolvidas na causa, emerge que, em se tratando de ação cautelar a 
via  processual  utilizada  pelo  recorrente,  faz-se  necessário  verificar  a  presença 
cumulativa dos pressupostos indispensáveis do  fumus bonis iuris e do periculum in  
mora, para o fim de que seja assegurada a procedência do pleito  formulado, pois, do 
contrário, a pretensão deve ser negada, mormente na fase processual preliminar e 
inaugural, exatamente na forma como se discute in casu.

No caso dos autos e como bem registrado pelo magistrado de 
primeira instância, não se denota a presença do fumus bonis iuris imprescindível ao 
deferimento da liminar em ação cautelar,  sobretudo porque o polo insurgente não 
demonstrara  indícios  consistentes  e  bastantes  em  redor  das  irregularidades  da 
empresa demandada no momento do protesto do título e na negativação creditícia.

Com efeito, os argumentos trazidos pelo polo agravante não 
me parecem relevantes para o deferimento da liminar. Tal é o que ocorre uma vez 
que, apesar de a insurgente suscitar a legitimidade da sustação do cheque emitido 
em favor da recorrida, em decorrência da exceção do contrato não cumprido, tal 
modalidade excepcional de resolução da avença nunca restara incidente in casu.

A esse respeito, analisando-se a conjuntura dos autos, emerge 
que a sociedade recorrente firmara um contrato de compra e venda junto à pessoa 
jurídica agravada, para o fim de adquirir um conjunto de som automotivo, o qual, 
segundo alega a agravante, apesar de entregue ao polo adquirente, logo apresentara 
defeitos, circunstância que motivara a sustação de cheque emitido pelo insurgente, 
assim como os protesto do título e negativação em órgão de proteção ao crédito.

À  luz  de  tal  casuística  e  do  que  nos  autos  consta,  não  se 
verifica,  ao menos neste exame liminar da medida cautelar,  qualquer indício em 
direção  à  plausibilidade  da  emissão  de  contraordem  de  pagamento  ao  cheque, 
sobretudo  porque,  ao  arrepio  do  que  defende  a  autora,  a  parte  contratada  não 
deixara  de  cumprir  com  suas  obrigações  contratuais,  dado  que  efetivamente 
entregara os produtos ofertados, não havendo que se falar, consequentemente, na 
configuração da exceptio non adimpleti contractus.

Em outras  palavras,  salutar  reprisar  que o perfazimento  do 
contrato se deu quando da entrega das coisas transacionadas ao polo adquirente, 
momento em que passou a ser devido o pagamento do preço convencionado entre 
as  partes.  Suposto  vício  existente  no  produto,  consequentemente,  não afetaria  o 
êxito do contrato nem, tampouco, possibilitaria a automática sustação dos cheques 
pelo comprador,  de modo que o mesmo deveria,  legalmente,  buscar as medidas 
adequadas ao saneamento do defeito ou ao ressarcimento do valor despendido.

Nessa  referida  toada,  destaco  os  seguintes  precedentes  do 



Colendo  STJ  e  dos  mais  diversos  Tribunais  Pátrios,  todos  no  sentido  de  ser 
imprescindível  a  demonstração  dos  pressupostos  legais  nas  ações  de  natureza 
cautelar, a fim de assegurar o direito posto em litígio, vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO 
CAUTELAR.  BUSCA  E  APREENSÃO  DE  DOCUMENTOS. 
DESTRANCAMENTO.  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  AO 
DEFERIMENTODA  LIMINAR  NÃO  DEMONSTRADOS. 
AUSÊNCIA  DE  TERATOLOGIA  NO  ACÓRDÃO 
DAORIGEM.  1.  A  concessão  de  medida  cautelar  exige, 
necessariamente,  a  presença  cumulativa  dos  requisitos  de 
plausibilidade  do  direito  invocado  e  do  risco  de  dano 
irreparável (fumus boni iuris e periculum in mora). A ausência 
de quaisquer desses requisitos obsta a pretensão de se conferir 
efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu destrancamento. 
2. O acórdão da origem expressamente consignou que "o pedido 
administrativamente  formulado  foi  extenso  e  não  há  prova 
inequívoca  de  que  houve  inércia  em  assegurar  o  direito  à 
informação  do  requerente",  não  restando  demonstrada,  em 
princípio, a probabilidadede êxito do recurso especial, em razão 
do óbice previsto na Súmula7/STJ. 3. Em exame não exauriente, 
não ficou evidenciado o caráter teratológico ou manifestamente 
ilegal do aresto impugnado, que legitimaria o destrancamento 
do recurso especial. Agravo regimental improvido.”2 

“AÇÃO  CAUTELAR.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS. 
IMPROCEDÊNCIA  DA  MEDIDA.  Para  o  deferimento  da 
cautelar  incidental  devem estar  presentes  concomitantemente 
os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que 
não  ocorreu  no  caso  concreto.  POR  UNANIMIDADE, 
JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR”4 

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR  INCIDENTAL. 
REQUISITOS  DO  ART.  798  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DA 
FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1.  Inexiste  a  fumaça  do bom 
direito,  quando  a  sentença  proferida  no  ação  principal, 
contrária  ao  pleiteado  na  cautelar,  é  mantida  na  segunda 
instância.  2.  Prejudicada  a  análise  do  perigo  da  demora.  3. 
Improcedência do pedido.”5

“AÇÃO  CAUTELAR  INCIDENTAL.  CASO  CONCRETO. 
AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS 
LEGAIS PARA A PROCEDÊNCIA DA MEDIDA REQUERIDA. 

2 STJ - AgRg na MC: 18573 RJ 2011/0250438-1 – Rel. Min. Humbeto Martins - Julgamento: 17/11/2011
4 TJRS – Proc. n. 70040670994 – Rel. Angelo Maraninchi Giannakos – Julgamento: 08/06/2011
5 TRF-5 - MCTR: 2444 CE 0006560-98.2008.4.05.0000 – Rel. Edílson Nobre (Substituto) - Julgamento: 03/03/2009



JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR.”6 

A  par  de  tais  considerações,  não  estando  presente 
cumulativamente  os  pressupostos  de  cunho  cautelar,  outra  alternativa  não  resta 
senão negar o pedido da autora agravante, em razão do que nego provimento ao 
agravo de instrumento, mantendo incólume o decisum objurgado.

É como voto.

DECISÃO

A  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos 
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo 
Desembargador João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Dr.  João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir  o Exmo. 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 17 de dezembro de 2014.

        Desembargador João Alves da Silva
                 Relator

6 TJRS – Proc. n. 70046278933 – Rel. Léo Romi Pilau Júnior - Julgamento: 20/06/2013


