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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  VAQUEJADA.
PONTUAÇÃO.  SUSPENSÃO  DEFERIDA  POR
INCOMPETÊNCIA  DO  ÓRGÃO  JULGADOR.
PLAUSIBILIDADE  DE  TESE  DO  RECORRENTE
NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE MAIOR
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.  EFEITO
PRETENDIDO  SUBMETIDO  AO
CONTRADITÓRIO.  REQUISITOS  INERENTES  A
TUTELA  PRETENDIDA.  AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  A  QUO.
DESPROVIMENTO. 

- O requisito geral para o provimento do agravo de
instrumento é a existência de prova inequívoca capaz
de  convencer  o  julgador  da  verossimilhança  da
pretensão  da  parte,  aliada  ao  perigo  de  dano
irreversível.

-  Considerando  a  via  estreita  do  presente  recurso,
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bem  como  a  não  existência  de  prova  inequívoca
capaz de convencer o julgador da probabilidade do
direito,  mostra-se  prudente,  para  resolução  da
controvérsia,  uma  análise  mais  aprofundada  da
questão, a ser realizada durante a fase de instrução
processual.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o agravo de instrumento.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/12, interposto por Fábio José Leal Guerra – ME, no intuito de ver aplicado o efeito
suspensivo  ativo  na  decisão  proferida  pela  Juíza de  Direito  da  4ª  Vara  Cível
Comarca de Campina Grande, nos autos do Processo nº 0820309-22.2017.8.15.0001,
cujo excerto dispositivo consignou o seguinte teor, fls. 20/21:

ISTO  POSTO,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, face  a  inexistência  de
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada na
decisão guerreada.
DEFIRO o  pedido  constante  na  petição  de  ID
112.92792,  e  face  a  nova  documentação  acostada,
RECONSIDERO a decisão prolatada ID 11201097, e
determino ao  promovido que sejam devolvidos  os
pontos retirados do cavalo ARAGON APOLLO,    na
etapa da vaquejada realizada entre os dias 09 a 12 de
novembro  do  corrente  ano,  no  Parque  Millany,  na
cidade de Caruaru-PE.

Em  suas  razões,  alegou  a  recorrente, a
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impropriedade da  decisão,  ao  tempo em que postulou o  predito  deferimento  do
efeito suspensivo ativo, para “reestabelecer a decisão administrativa da Agravante
que retirou os  pontos  do cavalo  do Agravado”,  pois  a  competência  não seria  da
ABVAQ (Associação  Brasileira  de  Vaquejada),  mas  dos  organizadores  do  evento,
mais  precisamente  do  Campeonato  Portal  Vaquejada  gerenciar  a  ordem
classificatória do campeonato em epígrafe. Outrossim, sustenta a irreversibilidade da
medida, haja vista que a iminente premiação dos vencedores seria alterada, caso a
decisão permanecesse. Pugna, no mérito, pelo provimento do reclamo. 

Certidão  lançada  à  fl.  115,  noticiando  ausência  de
contrarrazões.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

VOTO 

Fábio  José  Leal  Guerra  -  ME intenta  a  suspensão
ativa  do  pronunciamento  judicial  agravado  segundo  o  qual  devolveu  os  pontos
retirados do cavalo “Aragon Apollo”, na etapa de  Vaquejada no Parque Millanny,
Caruaru/PE, prejudicando, por conseguinte, a colocação do campeonato.

O  recurso  interposto  não  comporta  provimento,
devendo,  por  ora,  a  bem lançada decisão recorrida  ser  mantida  na  íntegra  pelos
próprios e jurídicos fundamentos.

Isso porque, segundo a documentação acostada aos
autos virtuais e mencionada pela Magistrada, ID 10956833, a pontuação do cavalo
competidor foi retirada pelo ora insurgente, e, por não deter competência para tal
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ato, contrariou o art. 15, §1º, do Regulamento da competição, fl. 45. 

Então,  a  tese  recursal  não  merece  acolhimento  de
pronto, porquanto esbarra na redação do dispositivo legal em referência, o que torna
indene  o  pronunciamento  judicial  impugnado,  quando  alegou  incompetência do
Portal  Vaquejada.  A despeito do tema, transcrevo a norma em testilha,  destacada
oportunamente:

Art.  15.  Os parques que foram promover etapa da
CPV  devem  estar  atentos  ao  Regulamento  da
ABVAQ (Associação Brasileira de Vaquejada), pois é
destes a responsabilidade de fiscalizar e punir, caso
seja  necessário,  qualquer  ato  que  não  esteja  de
acordo com o referido Regulamento.
Parágrafo  primeiro.  O Portal  Vaquejada  não  irá
analisar  casos  de  desclassificação  por
descumprimento das regras da ABVAQ, já que a é
responsabilidade  exclusiva  da  comissão
organizadora. 

Ademais,  ressalta-se  que,  muito  embora  a  parte
agravante pretenda suscitar discussões mais aprofundadas na seara meritória, tem-se
que este não é o momento processual adequado, já que o feito ainda se encontra em
sua fase embrionária e diante da documentação encartada, faz-se necessária a dilação
probatória e a devida instrução processual para se aferir a plausibilidade do direito
pleiteado na exordial,  razão pela qual  não vislumbro,  nessa sede de cognição,  as
provas  verossímeis  das  alegações  recursais,  capazes  de  demonstrar,  de  forma
inequívoca, o direito constitutivo do recorrente.

Na verdade, a discussão cabível, por ora, diz respeito
apenas  à  pertinência  da  decisão  agravada,  bem  assim  à  existência  ou  não  dos
requisitos  para deferimento  da antecipação da tutela,  isto  é,  a  plausibilidade das
alegações da autorais e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
concomitantemente.  Diante  da  necessidade  de  matéria  extravagante  a  essas
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diretrizes,  a  dilação  probatória  faz-se  cogente,  em  respeito  ao  princípio  do
contraditório e da ampla defesa.

Nessa trilha de raciocínio, é sabido que os princípios
do contraditório e da ampla defesa têm suporte constitucional,  sendo assegurado
pelo  art.  5º,  LV,  da  Constituição  Federal,  trazendo,  ainda,  em  seu  enunciado,  a
concepção de que todos os atos e termos processuais, ou de natureza procedimental,
devem primar pela possibilidade de tais atos serem contrariados com alegações e
provas, senão vejamos o dispositivo:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(Omissis).
LV  -  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou
administrativo,  e  aos  acusados  em  geral  são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.

Trata-se  de  posição  que  não  sofre  discordância  da
jurisprudência pátria,  e,  dentre os julgados,  pinço o recente aresto proferido pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE
RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E
DANOS  -  JUSTIÇA  GRATUITA  -
HIPOSSUFICIÊNCIA  COMPROVADA  -  CDC  -
APLICABILIDADE -  CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL -  TUTELA DE URGÊNCIA -
ART.  300  DO  CPC  -  REQUISTOS  AUSENTES  -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PEDIDO DE
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SOBRESTAMENTO  DO  CONTRATO  E
SUSPENSÃO  DO  PAGAMENTO  DAS  PARCELAS
VINCENDAS  -  IMPOSSIBILIDADE  -  DILAÇÃO
PROBATÓRIA  -  NECESSIDADE  -  RECURSO
PROVIDO EM PARTE. - Diante da comprovação de
que a parte não tem condições de arcar com as custas
processuais  sem  afetar  seu  sustento,  deve  ser
concedido a ela o benefício de justiça gratuita. - Uma
vez  demonstrado  que  a  relação  entabulada  pelas
partes é de consumo, cabível a aplicação do CDC. -
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência
será  concedida  quando  houver  elementos  que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco de resultado útil do processo. - No
presente  caso,  os  requisitos  necessários  para  a
concessão  da  tutela  de  evidência  não  se  fazem
presentes, sendo mais prudente e sensato manter os
efeitos  da  decisão  vergastada,  aguardando-se  o
exercício do contraditório e a devida instrução do
feito. - Recurso provido em parte.  (TJMG - Agravo
de  Instrumento  -  Cv  1.0512.17.003961-8/001,
Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  11/04/0018,  publicação  da
súmula em 20/04/2018) – negritei. 

Tais eventos, retiram, portanto, os requisitos para o
provimento  do  reclamo,  porquanto  não  há  como verificar  a  verossimilhança  das
alegações por insuficiência de provas,  desmerecendo prolongamento de discussão
referente à reversibilidade da medida pretendida.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira.  Participaram,  ainda,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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