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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 
NÃO ESPECIFICADO. SUSTAÇÃO DO PROTESTO.  
A empresa ré apontou para protesto dívida 
parcialmente paga, consoante se vê dos autos, o que 
impede o protesto pelo valor integral do cheque.  

Agravo de instrumento provido, de plano.  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 
 

Nº 70055084479 (N° CNJ: 0233074-
03.2013.8.21.7000) 
 

COMARCA DE ELDORADO DO SUL 
 

SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA. 
- SINARODO  
 

AGRAVANTE 

RGA - TREINAMENTO E GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA.  
 

AGRAVADA 

 

D E CI SÃ O M ON OCRÁ T I C A  

Vistos. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por 

SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA. – SINARODO, em face da decisão 

que, nos autos da demanda cautelar de sustação de protesto, por ela 

ajuizada, indeferiu o pedido liminar.  

Aduz que podem advir danos caso não seja sustado protesto. 

Afirma ter ocorrido pagamento parcial do débito. Alega a existência de 

verossimilhança das alegações. Requer o provimento do recurso. 

É o relatório. 

Dou provimento, de plano, ao recurso, nos termos do artigo 

557, §1º-A, do CPC. 

Ocorre que, malgrado não haja prova de que tenham as partes 

acordado outra forma de pagamento do valor expresso na cártula apontada 

a protesto, é fato incontroverso que houve pagamento de 1/3 do valor 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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expresso no cheque (fl. 19), de modo que não pode haver o apontamento do 

valor integral da dívida. 

É que falta ao título executivo um de seus requisitos a permitir 

seja ele protestado, qual seja, a liquidez da dívida.  

Logo, viável o cancelamento do apontamento ou, ainda, a 

sustação dos efeitos do protesto, até o julgamento final da lide.  

Ante o exposto, com base no artigo 557, §1º-A, do CPC, dou 

provimento ao recurso, de modo a cancelar o apontamento ou mesmo sustar 

os efeitos do protesto. 

Comunique-se. 

Intime-se. 

Diligências legais.   

Porto Alegre, 25 de junho de 2013. 

 
 

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, 
Relator. 

 


