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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2043809-50.2016.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante 
TRANSPORTES VALMAR LTDA. - EPP, são agravados VIVO S/A e TELEFONICA 
BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES 
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 5 de maio de 2016.

Gilberto Leme
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de instrumento n.º  2043809-50.2016.8.26.0000

Comarca: Paulínia 

Agravante: Transportes Valmar Ltda.  EPP   

Agravada: Telefônica Brasil S/A  (antiga denominação 

de Vivo S/A) (não citada)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL E COMPRA E VENDA DE APARELHOS. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. 
DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA 
ANTECIPADA OBJETIVANDO SUSPENDER AS COBRANÇAS, 
OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE E 
AUTORIZAR O DEPÓSITO EM JUÍZO DOS APARELHOS 
“IPHONE”.  PROVIDÊNCIA QUE SE SUBMETE AO 
CONTRADITÓRIO PRÉVIO.   Apenas em casos excepcionais admite-se 
a apreciação do pedido de antecipação de tutela sem a formação do 
contraditório. Necessidade de citação da ré para que só então possa o juiz 
decidir a respeito. 
Recurso desprovido. 

VOTO N.º 16.216

 

Trata-se de recurso de agravo de 

instrumento interposto à r. decisão que, em ação declaratória 

c.c. devolução de valores em dobro e indenização por danos 

morais, indeferiu a tutela antecipada requerida pela autora 

com o objetivo de suspender as cobranças e obstar a 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

35ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento nº 2043809-50.2016.8.26.0000 -Voto nº 16.216 3

negativação de seu nome em cadastros mantidos por órgãos de 

proteção ao crédito, antes mesmo da citação da parte adversa.

A agravante afirma que os documentos 

juntados à inicial ratificam a alegação que estão sendo 

cobrados valores indevidos, referentes a aparelhos de 

telefonia que não fazem parte do contrato entre as partes e 

que foram enviados pela agravada sem que fossem solicitados. 

Insiste na urgência da medida porque há ameaça de corte nos 

serviços oferecidos pela ré, referentes à telefonia e 

internet, em caso de não pagamento das faturas, o que seria 

direito da agravante diante da cobrança de valores indevidos. 

Ademais, alega que não pode ter seu nome negativado, o que 

abalaria sua imagem perante os clientes e dificultaria a 

obtenção de crédito. 

Recurso tempestivo, preparado e remetido 

diretamente para julgamento, ante a ausência de citação da 

ré. 

Denegado o efeito ativo ao recurso.

É o relatório.

Conquanto omissa a lei, a regra é a 

instalação do contraditório prévio para a concessão da tutela 

antecipada, pois a providência antecipa os efeitos da tutela 

final como se estivesse ela sendo concedida no limiar do 

processo ou em outro momento que não o apropriado, daí a 

necessidade, em função do princípio da bilateralidade da 

audiência, constitucionalmente consagrado, de ensejar-se à 

parte adversa que se manifeste sobre aquilo que poderá vir a 
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prejudicá-la.

“Embora admissível a antecipação antes de 

o réu integrar o contraditório, tal solução -adverte JOSÉ 

ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - mostra-se absolutamente 

excepcional, pois o juiz terá, como elementos de informação, 

apenas a visão unilateral do fenômeno apresentada pelo 

autor.”(Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias 

e de Urgência, pág. 400, Malheiros, 2009).

No mesmo sentido: JOÃO BATISTA LOPES 

[Tutela Antecipada no processo civil brasileiro, n.º 3.8, 

pág. 120, e n.º 5.7, pág. 175 (referente ao art. 461, § 3.º), 

entendendo sempre possível, porém, a concessão inaudita 

altera parte em casos especiais  - n.º 3.8, pág. 120, e n.º 

5.7, pág. 176], LUIZ GUILHERME MARINONI (Antecipação da 

Tutela, n.º 4.7.1, pág. 158, RT, 2009), SÉRGIO BERMUDES (A 

Reforma do Código de Processo Civil, n.º 3, pág. 36, Freitas 

Bastos, 1995), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES (Tutela 

Antecipada Sancionatória, n.º 19, págs. 82/83, Malheiros, 

2006), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, págs. 298/299, Saraiva, 2011), 

ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (Lições de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 476, Lumen Juris Ed., 2010), HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.º 1.188-

i, págs. 671/672, Forense, 2009) e J. J. CALMON DE PASSOS 

(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, n.º 7.5, 

pág. 83, Forense, 2004).

Ainda no mesmo sentido este Tribunal de 
Justiça:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Retirada de equipamento de ar 
condicionado  Indeferimento da tutela antecipada - 
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Inconformismo - Desacolhimento - Ausência dos requisitos do 
art. 273 do Código de Processo Civil - Necessidade de 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 
- Decisão mantida  Recurso desprovido.” (5.ª CDPr, AI n.º 
0152726-08.2013.8.26.0000, rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, 
j. 21.8.13, v.u.)

 

No caso dos autos, a ação foi ajuizada 

sob o argumento da autora-agravante de que adquiriu três 

aparelhos de telefonia celular que foram vinculados a três 

linhas, mas que recebeu, além destes, outros três não 

solicitados, que tentou devolver, porém, não logrou êxito. 

Diante da cobrança de valores referentes a tais aparelhos nas 

faturas que entende não devem ser adimplidas diante do 

equívoco, requer a suspensão das cobranças e que seja 

impedida a ré de negativar o seu nome. 

Ocorre que a matéria controvertida exige 

cognição ampla, de forma que a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela reclama o contraditório prévio, 

dispensado somente em caso de urgência, o que não se verifica 

na hipótese presente, pois o nome da empresa não foi 

negativado e não há notícia acerca de eventual interrupção 

nos serviços, fatos que, se ocorrerem, ensejarão eventual 

reiteração da tutela urgente após oferecida a defesa pela ré. 

Pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso. 

 
GILBERTO LEME
  Relator
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