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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2212356-19.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMAZON 
SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, é agravado SAMUEL RICARDO 
PEREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram 
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, julgando 
prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
WALTER BARONE (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE 
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.

São Paulo, 15 de janeiro de 2018.

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16041

Agravante(s): AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Agravado(s): Samuel Ricardo Pereira

Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/17ª Vara Cível

Juiz(a): Luciana Biagio Laquimia

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de 
restituição de indébito. Site AMAZON. Legitimidade da 
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. para responder 
pela demanda. Empresa pertencente ao mesmo grupo 
econômico. Antecipação dos efeitos da tutela deferida na 
origem. Irresignação da parte ré. Descabimento. Agravo 
interno interposto contra o recebimento do recurso apenas com 
efeito devolutivo que restou superado. Presentes os requisitos 
para a concessão da medida antecipatória de tutela. Prova 
negativa de difícil alcance ao autor. Ausência de perigo de 
irreversibilidade. Multa diária. Insurgência. Não conhecimento. 
Inexistência de arbitramento de 'astreintes' na hipótese. 
Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte 
conhecida, não provido, prejudicado o agravo interno.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

contra decisão de fls. 37/38 que, em ação de restituição de indébito, deferiu 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré se 

abstenha de praticar atos de cobrança em desfavor da parte autora.
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A parte ré, ora agravante, esclarece que o 

autor ajuizou a demanda alegando que não realizou a contratação de 

nenhum serviço, nem a compra de mercadoria, sendo que a cobrança 

voltou a ser feita em seu cartão de crédito. Sustenta que não mantém e não 

manteve qualquer relação jurídica com o autor agravado, não tendo 

realizado nenhuma cobrança contra ele, de modo que é parte ilegítima para 

responder pela demanda. Assevera que os documentos carreados pelo autor 

demonstram que a cobrança decorre de negócio jurídico que envolve a 

empresa norte-americana Amazon.com, pessoa jurídica distinta. Aduz que 

responde somente pelos negócios jurídicos celebrados no âmbito do site de 

domínio brasileiro, sendo certo que no seu banco de dados não existe 

nenhum cadastro em nome do agravado, sendo impossível cumprir a 

liminar deferida.

Agravo processado apenas com efeito 

devolutivo.

Dispensadas as informações.

Houve resposta.

Agravo Interno às fls.141/145.

É o relatório.

Cuida-se de ação de restituição de indébito 

c/c pedido de indenização por danos morais contra a Amazon Serviços de 

Varejo do Brasil Ltda.

Insurge-se a parte ré contra a seguinte 

decisão:
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“Requer o autor a concessão de tutela de urgência, para 
que a requerida suspenda cobrança relativa ao débito 
objeto do presente feito. Mostra-se possível a 
determinação para que a requerida se abstenha de atos de 
cobrança, ante o conteúdo dos documentos que 
instruíram a petição inicial. A cobrança equivocada e as 
eventuais anotações no cadastro de inadimplentes 
causam um prejuízo instantâneo, caracterizador do 
'periculum in mora'. Ademais, em sede de cognição 
sumária, deve ser prestigiada a boa-fé da parte ao propor 
demanda, até porque a alteração da verdade constitui 
ofensa à probidade processual, com previsão de sanção, 
daí porque se constata a existência de fundada discussão 
sobre o débito, uma vez que a autora nega sua 
exigibilidade. Sendo assim, a fim de se evitarem danos à 
parte autora, decorrentes da cobrança do débito que por 
meio do processo se discute, defiro a tutela antecipada 
para determinar à ré que se abstenha de praticar atos de 
cobrança em desfavor da parte autora, restringindo-se a 
medida ao presente processo, até ulterior determinação 
deste juízo. Anoto que a medida não trará prejuízo a 
qualquer das partes, pois, em caso de improcedência do 
pedido, poderá a parte ré proceder à cobrança dos 
valores, bem como à negativação do nome da 
requerente, caso realmente devidos. Dessa forma, não se 
verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 
(artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil). Valerá a 
presente decisão como ofício, que deverá ser impressa e 
encaminhada pelo patrono da requerente, comprovando 
o protocolo nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.”.

Primeiramente, deve ser afastada a alegação 

de ilegitimidade da parte ré, uma vez que é cediço que a empresa 

demandada Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. pertence ao 

mesmo grupo econômico da americana Amazon.com, com escritório no 

Brasil, o que a torna parte legítima para responder pelos danos advindos de 

eventual falha na prestação de suas atividades.

Ressalte-se, in casu, a presença da 

logomarca da AMAZON na procuração carreada pela ré a fls. 40 do 

instrumento.

Nesse mesmo sentido:
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2040293-22.2016.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de 
Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Elcio Trujillo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/10/2016
Data de publicação: 31/10/2016
Data de registro: 31/10/2016
Ementa: ILEGITIMIDADE DE PARTE  Não ocorrência - 
Ação de obrigação de fazer  Empresas pertencentes ao 
mesmo grupo econômico  Ademais, consta da procuração 
outorgada em favor da empresa-recorrente a logomarca da 
empresa Amazon  PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA 
ANTECIPADA  Ação de obrigação de fazer  Ataque 
informático que ocasionou a indisponibilidade do serviço de 
bankline do recorrido  Deferimento  Fornecimento dos 
dados cadastrais dos usuários que utilizaram os IP´s indicados, 
sob pena de multa diária  Possibilidade de fornecimento dos 
dados ao autor, a fim de constituir prova judicial hábil a 
demonstrar o ilícito e os danos causados  Aplicação do art. 
22, da Lei nº 12.965/2014  Precedentes da Corte. MULTA 
DIÁRIA  As astreintes constituem técnica de tutela 
coercitiva, que tem por objetivo pressionar o réu a cumprir a 
ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de 
ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa 
diária em caso de descumprimento  Viabilidade da medida  
Contudo, necessária a intimação pessoal do representante legal 
do recorrente, em observância da Súmula nº 410, do Superior 
Tribunal de Justiça  Liminar cassada - Decisão mantida  
Dedução de matéria preliminar contrária a prova dos autos e 
aos registros públicos no tocante a presença de legitimidade da 
parte  Litigância em má-fé declarada  Sanção aplicada  
Agravo NÃO provido, COM OBSERVAÇÃO.

Em relação ao pedido de revogação da tutela 

antecipada pleiteada pela parte autora, ora agravada, tampouco assiste 

razão à agravante.

Para verificar o cabimento ou não da 

antecipação da tutela, como se sabe, mostra-se necessária a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o que 

dispõe o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil vigente.

Ao discorrer acerca dos pressupostos da 

tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
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3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 
periculum in mora. Duas situações, distintas e não 
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A 
primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da 
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 
exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de 
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 
antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 
fumus boni iuris. Também é preciso que a parte 
comprove a existência da plausibilidade do direito por 
ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de 
urgência visa assegurar a eficácia do processo de 
conhecimento ou do processo de execução (Nery. 
Recursos, p. 452). (Comentários ao código de processo 
civil - livro eletrônico - São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015).

In casu, ao menos neste momento de 

cognição sumária, estão preenchidos os requisitos necessários para a 

manutenção da medida de urgência concedida, eis que os documentos 

carreados aos autos comprovam, prima facie, as cobranças que a parte 

autora alega serem indevidas.

Ressalte-se, ainda, a vulnerabilidade do 

autor, ora agravado, impossibilitado de fazer prova negativa do seu direito.

Ausente, ainda, o perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que poderá ser dado prosseguimento à cobrança, caso 

venha a ser julgado improcedente o pleito do autor.

No tocante à multa diária, impertinentes as 

alegações da parte ora agravante, tendo em vista que a decisão de primeiro 

grau não arbitrou 'astreintes'.

Nesse sentido, portanto, o recurso não pode 

ser conhecido.
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Por fim, tendo em vista o julgamento deste 

agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto pela 

agravante, o qual visava à reforma da r. decisão inaugural deste recurso.

Consideram-se prequestionadas e reputadas 

não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e 

fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-

SE EM PARTE O RECURSO, e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE 

PROVIMENTO, PREJUDICADO o agravo interno.

WALTER BARONE
Desembargador Relator
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