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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 

2121756-20.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

ACORDAM, em 36ª 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 Exmos. Desembargadores WALTER 

CESAR EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO 

BACCARAT.

São Paulo, 30 de julho de 2015.

Jayme Queiroz Lopes
Assinatura Eletrônica
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36ª. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2121756-20.2015.8.26.0000
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVADA: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
COMARCA: São Paulo  42ª Vara Cível (Proc. n.º 1054697-57.2014.8.26.0100)

Voto n.º 22349

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A 
FINALIDADE DE CONCEDER GARANTIA A PRODUTOS 
FABRICADOS PELA SAMSUNG, ADQUIRIDOS PELOS 
CONSUMIDORES FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL  
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM 
A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA  DECISÃO 
QUE FICA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Trata-se de agravo de instrumento extraído de ação civil pública, 

interposto contra a decisão de fls. 20/21, do seguinte teor:

“1- Compulsando os autos, especialmente a petição retro acostada, verifico 
que não há certeza da absoluta identidade entre os produtos vendidos pela ré 
no Brasil e os produtos vendidos pela ré no exterior. Há efetiva possibilidade 
de haver algumas diferenças entre os produtos (inclusive em decorrência das 
tecnologias impostas em cada país) aptas a dificultar/impossibilitar a 
concessão de garantia. Outrossim, verifico a inviabilidade de concessão de 
uma medida grave, como a que ora se discute, por antecipação de tutela, de 
natureza eminentemente precária, em detrimento da segurança dos próprios 
consumidores. Necessário o amadurecimento da causa. Torno, pois, sem 
efeito a antecipação de tutela. 2 - Aguarde-se a contestação.”

Sustenta o Ministério Público que os bônus da atuação mundial da ré no 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2121756-20.2015.8.26.0000 voto 22349 3

mercado afastam a possibilidade de ela negar garantia aos produtos adquiridos fora do 

território nacional; que a garantia deve ser assegurada por ela nos mesmos termos, 

prazos e condições da garantia oferecida para os produtos fabricados e comercializados 

em território nacional.

Pela decisão de fls. 25, foi negada a antecipação de tutela recursal e o 

Ministério Público foi intimado para comprovar a tempestividade do recurso. 

A agravada apresentou resposta (fls. 34/106), pleiteando o não 

conhecimento do agravo.

Às fls. 936, a Procuradoria de Justiça requereu a retirada de pauta do 

processo, tendo em vista ausência de abertura de vista a este Órgão de 2ª Instância.

É o relatório.

De início observo que não era caso de se abrir vista dos autos à 

Procuradoria de Justiça, pois o Ministério Público, no caso, age como parte e não como 

fiscal da lei. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1342655/RJ  3ª Turma  Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino  J. 28/4/2015; STJ  REsp 1446285/RJ  2ª Turma  Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques  J. 5/8/2014.

O recurso merece ser conhecido, diversamente do que alegou a agravada. 

É que a ausência de intimação da decisão agravada foi suprida pela determinação de fls. 

25 e a de procuração da agravada não lhe trouxe prejuízo, na medida em que pôde 

oferecer contraminuta ao recurso. Os demais argumentos da agravada também não se 

sustentam, de modo que o recurso deve ser conhecido.

Não pode, entretanto, ser provido.

O magistrado de 1º grau tem razão ao afirmar que não se tem certeza 
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absoluta da identidade dos produtos que o Ministério Público quer equiparar para efeito 

de concessão de garantia. 

Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a existência de prova 

inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, sendo certo que esse é um 

dos requisitos, e com certeza o principal, que autoriza a concessão da antecipação de 

tutela. 

Tanto isso é verdade que o magistrado havia num primeiro momento 

concedido a tutela antecipada e depois, analisando melhor a situação, entendeu ser 

prematura qualquer antecipação a favor da pretensão ministerial.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Jayme Queiroz Lopes
Relator
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