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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATOS 
JURÍDICOS  –  ALEGAÇÃO  DE  FALSIDADE  - 
PEDIDO  DE  ANULAÇAO  DAS  ALTERAÇÕES 
DO CONTRATO SOCIAL - ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS  DA  TUTELA  -  AUSÊNCIA  DE 
PRESSUPOSTO  INDISPENSÁVEL. 
VEROSSIMILHANÇA  DA  ALEGAÇÃO, 
CONSOANTE ARTIGO 273, INCISO I, Do CPC- 
RECURSO  MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE –  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO. 

- Para antecipar, total ou parcialmente os efeitos 
da tutela jurisdicional, além da prova inequívoca, 
o  magistrado  deverá  se  convencer  da 
verossimilhança da alegação. 

Vistos, etc.

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de 
antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Tereza Neuma de 
Souza Nunes em face da decisão interlocutória de fls. 57/59, proferida nos 
autos  da  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ALTERAÇÃO  DE 
CONTRATO  SOCIAL  COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA, 
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ajuizada  pela  agravante  em  desfavor  de  Espólio  de  Francisco  Muniz  de 
Medeiros,  Junta  Comercial  do  Estado  da  Paraíba  –  JECEP e  Instituto  de 
Educação  Dom  Vital,  que  indeferiu  o  pedido  de  antecipação  de  tutela 
requerida  por  não  estarem  presentes  os  requistos  autorizadores  para  o 
deferimento.

Em suas razões (fls. 02/11), a recorrente argumenta que houve 
desarcerto na decisão recorrida, ao passo que a liminar pretendida deverá ser 
concedida de plano,  para que ocorra  a anulação do contrato  de alteração 
social, o qual teve inserção  falsificada de sua assinatura falsificada. 

Argumentou, ainda, que o agravado vem utilizando o contrato 
alterado  sem  sua  autorização,  realizando  distrato  social  da  empresa, 
trazendo, com isso, danos irreparáveis.

Assim, pleiteia liminar no sentido de declara nulo a alteração 
contratual  firmada sem sua autorização e,  no mérito,  pela  confirmação da 
liminar.

Juntou os documentos de fls. 26/65.

É o relatório.

Decido.

O caso não é de indeferimento liminar nem de conversão em 
agravo retido (art. 527, incisos I e II1 do Código de Processo Civil).

Passo, então,  a análise do pedido de antecipação da Tutela 
Recursal pretendida.

Como é sabido, a concessão de antecipação de tutela recursal 
está adstrita à  comprovação  concomitante dos requisitos do art.  2732 do 
CPC, quais sejam: prova inequívoca; capaz de formar verossimilhança das 
alegações; e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, 
ainda, abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Todavia,  nesta  cognição  sumária,  não  se  vislumbra  a 
comprovação desses requisitos.

1 Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal,  e distribuído  incontinenti,  o relator: I  -  
negar-lhe-á  seguimento,  liminarmente,  nos  casos  do  art.  557;  II  -  converterá  o  agravo  de 
instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível  de causar à parte 
lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos 
aos efeitos em que a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa;

2 Art. 273. 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.
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De fato, na lição de Moacyr Amaral Santos: "Consiste a tutela  
antecipada,  portanto,  na  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  jurisdicional  
almejada,  ou seja,  o objeto da antecipação é a própria tutela pedida,  que  
poderá ser antecipada total ou parcialmente, porém em caráter provisório"3.

No caso dos autos, pleiteia o recorrente a liminar no sentido ver 
anulada  a  alteração  do  contrato  social  da  empresa  INSTITUTO 
EDUCACIONAL DOM VITAL LTDA – ME em razão da falsificação que foi feita 
na aludida alteração contratual (fls. 41/45). 

Ocorre  que,  a  documentação  acostada  aos  autos  não  é 
suficiente para comprovar a verossimilhança das alegações da autora de que 
houve falsificação quanto a assinatura aposta no aludido contrato. Eis que, 
embora tenha juntado aos autos cópia de laudo pericial firmado pelo Instituto 
de Polícia Científica da Paraíba (fls. 50/56), o mesmo é conclusivo no sentido 
de que houve falsificação das  rubricas  apostas  no  aludido  documento,  ao 
passo que a insurgência da recorrente é no tocante a sua assinatura. 

Assim, não há nos autos prova inequívoca que convença da 
verossimilhança  da  alegação,  porquanto  a  demonstração  da  alegada 
falsificação da assinatura do autor, que fundamentaria a reforma da decisão 
atacada, não prescinde de análise grafotécnica. 

Nesse sentido:

AGRAVO  POR  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. 
PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DAS  ALTERAÇÕES  DO 
CONTRATO  SOCIAL E  CONDENAÇÃO  SOLIDÁRIA 
DOS  REQUERIDOS  AO  PAGAMENTO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PLEITO  DE 
ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA  JURISDICIONAL 
DETERMINANDO  A SUSPENSÃO  DOS EFEITOS DO 
ARQUIVAMENTO DAS REFERIDAS ALTERAÇÕES NA 
JUCESC  E  AFASTAMENTO  DO  SÓCIO  DA 
ADMINISTRAÇÃO  DA  SOCIEDADE.  PROCESSUAL 
CIVIL.  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA. 
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  INDISPENSÁVEL. 
VEROSSIMILHANÇA  DA  ALEGAÇÃO,  CONSOANTE 
ARTIGO 273, INCISO I, Do CPC. Para antecipar, total 
ou  parcialmente  os  efeitos  da  tutela  jurisdicional, 
além da  prova  inequívoca,  o  magistrado  deverá  se 
convencer  da  verossimilhança  da  alegação.  "[...]  A 
concessão da tutela antecipada tem como pressuposto a 
existência dos requisitos disciplinados no art. 273, inciso 
I,  do CPC,  quais  sejam, a prova inequívoca,  capaz de 
convencer  o  magistrado  da  verossimilhança  das 
alegações  do  autor  e  o  fundado  receio  de  dano 

3 SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Volume 2. 22° edição. São Paulo. Saraiva, 2002, 
p.130.
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irreparável ou de difícil  reparação.[...]."  (AI  nº  ,  rel.  Cid 
Goulart).  Não  há  nos  autos  prova  inequívoca  que 
convença da verossimilhança da alegação, porquanto 
a  demonstração  da  alegada  falsificação  da 
assinatura, que fundamentaria a reforma da decisão 
atacada,  não  prescinde  de  análise  grafotécnica. 
Demais  disso,  a  suspensão  do  arquivamento  das 
alterações  contratuais  combatidas  já  foi  alcançada  na 
seara  administrativa  em  recurso  ao  plenário  da  Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina. No tocante ao 
pedido  de  afastamento  do  sócio  da  administração  da 
empresa, formulado em aditamento à inicial, não houve 
pronunciamento judicial a respeito, impedindo sua análise 
por esta Corte, sob pena de supressão de instância. (TJ-
SC  -  AG:  20110223035  SC  2011.022303-5  (Acórdão), 
Relator:  Carlos  Adilson  Silva,  Data  de  Julgamento: 
20/08/2012, Terceira Câmara de Direito Público Julgado) 
(grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA 
ANTECIPADA.  AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROVA 
INEQUÍVOCA  DA  VEROSSIMILHANÇA  DA 
ALEGAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  QUE 
INDEFERIU O PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA.  1. 
Restando ausente a demonstração, de plano,  da prova 
inequívoca da verossimilhança da alegação,  bem como 
presente o periculum in mora inverso, tendo em vista o 
caráter  alimentar  dos  adicionais  por  serviços 
extraordinários  devidos  aos  filiados  ao  Sindicato-réu, 
deve ser  mantida a decisão que indeferiu  o pedido de 
tutela antecipada. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - 
AgRg na AR: 4076 PE 2008/0209876-0, Relator: Ministra 
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  Data  de 
Julgamento: 23/02/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data 
de Publicação: DJe 03/03/2011) (grifos acrescidos).

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
PRETENSÃO  DE  QUE  O  ESTADO  E  O  MUNICÍPIO 
MANTENHAM PLANTÃO MÉDICO PARA AVALIAÇÃO E 
REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  DE  URGÊNCIA 
EM  DETERMINADAS  ESPECIALIDADES  MÉDICAS, 
AINDA  QUE  NÃO  REMUNERADO.  AUSÊNCIA  DO 
PERICULUM IN MORA AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  O 
acolhimento das alegações deduzidas no Apelo  Nobre, 
quanto à existência dos requisitos para a concessão de 
tutela  antecipada,  dependeria  da  incursão  no  acervo 
fático-probatório  da  causa,  o  que  encontra  óbice  na 
Súmula 7 do STJ;  o pedido de antecipação de tutela, 
como se  sabe,  vincula-se à  apresentação de prova 
inequívoca  dos  fatos  alegados,  o  que  não  se  deu 
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neste caso,  como afirmaram as instâncias precedentes. 
2.  Agravo  Regimental  do  Ministério  Público  Federal 
desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  384171  MG 
2013/0270792-0,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES 
MAIA  FILHO,  Data  de  Julgamento:  22/10/2013,  T1  - 
PRIMEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
05/11/2013) (grifos de agora).

Assim, nesse momento de cognição sumária, não vislumbro o 
preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação 
de tutela pleiteada, o que deve acarretar o seu indeferimento, máxime porque 
o  direito  controvertido  depende  de  dilação  probatória  que  deverá  ser 
aprofundada no Juízo de primeiro grau quando do julgamento do mérito da 
ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, o que 
faço de forma monocrática, nos termos do art. 557, caput, do CPC, diante de 
sua manifesta improcedência, para manter incólume a decisão recorrida.

P. I.

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator
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