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Agravo de Instrumento n. 0035456-12.2016.8.24.0000
Relator: Desembargador Joel Figueira Júnior

  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO 
PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. TUTELA 
ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. 
ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS 
ACERCA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA 
TELEFÔNICA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA 
MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de medida emergencial de caráter 
excepcionalíssimo, a tutela de urgência antecipada somente 
deve ser concedida quando existentes elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo, tudo conforme o 
disposto no art. 300, caput, do novo Código de Processo 
Civil.   

In casu, ausente a probabilidade do direito alegado, vez 
que não há como se inferir, nesta fase processual que, de 
fato, a Autora solicitou o cancelamento da linha telefônica 
cujos débitos ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos 
de proteção ao crédito, mantém-se a decisão que indeferiu o 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
n. 0035456-12.2016.8.24.0000, da comarca de Brusque Vara Cível em que é 
Agravante Solange Weiss e Agravado Oi S/A.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade de votos, 
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conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 21 de junho de 2018, foi presidido 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Joel Dias Figueira Júnior e dele 
participaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Rodolfo C. R. S. 
Tridapalli e Rosanne Portella Wolff.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Joel Dias Figueira Júnior
RELATOR
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RELATÓRIO

Solange Weiss interpôs agravo de instrumento contra a decisão 

que, nos autos da ação declaratória c/c compensação pecuniária por danos 

morais e pedido de tutela antecipada n. 0300326-49.2016.8.24.0011, proposta 

em desfavor de OI S/A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

por meio do qual objetivou a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito.

Sustenta a Agravante, em resumo, que os débitos que ensejaram a 

inscrição do seu nome nos cadastros de maus pagadores são provenientes de 

serviços de telefonia cujo cancelamento há muito foi solicitado, não havendo 

qualquer razão para manutenção da restrição. 

Requereu, pois, a concessão de efeito ativo, e, ao final, o 

conhecimento e provimento do agravo para determinar a exclusão do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 2-12 ).

Nesta instância, o Des. Eduardo Mattos Gallo Júnior concedeu o 

efeito ativo almejado (fls. 36-38).

Não foram apresentadas contrarrazões (fl.42).

É o relatório.
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VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra a 

decisão que, nos autos da ação declaratória c/c compensação por danos morais 

e pedido de tutela antecipada por si proposta, indeferiu o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela, por meio qual buscava a exclusão do seu nome dos órgãos 

de restrição ao crédito.

É cediço que para a concessão da tutela provisória de urgência, 

devem ser observados os requisitos estabelecidos no art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, ou seja, o deferimento do pleito está condicionado à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.

Acerca do primeiro requisito, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

Que se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória 
sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300)  e, nesse 
sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do 
processo. Qualquer que seja seu fundamento, a técnica antecipatória tem como 
pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial 
formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

No Código de 1973 a antecipação da tutela estava condicionada à 
existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da 
"verossimilhnaça da alegação". A doutrina debateu muito a respeito do 
significado dessas expressões. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, 
dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.

Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma 
"função pragmática": autorizar o juiz a conceder "tutelas provisórias" com base 
em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado 
em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas 
todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A 
probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 
tutela dos direitos é a probabilidade lógica  que é aquela que surge da 
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos 
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e 
menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de 
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que o direito é provável para conceder "tutela provisória". (Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. II. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 202-203).

E quanto ao perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, 

os citados doutrinadores observam:

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível 
esperar, sob penas de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, 
não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 
preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo 
como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 
pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. ( Novo código de 
processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015. p. 
313).

Feitas essas considerações, mister se faz analisar a presença dos 

requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada.

In casu, conforme bem consignado pelo Magistrado a quo, embora 

a Autora afirme que, em virtude de mudança de endereço residencial, solicitou o 

cancelamento dos serviços de telefonia cujos débitos ensejaram a inscrição do 

seu nome nos cadastros de maus pagadores, não trouxe ao processo nenhuma 

prova a corroborar suas alegações – seja quanto ao pedido de cancelamento dos 

serviços (data, número de protocolo de atendimento), seja com relação à sua 

mudança de endereço – limitando-se a juntar cópia de documento que confirma 

a negativação do seu nome e da proposta de negociação de dívida enviada pela 

Agravada.

Nesse compasso, não se verifica, em um plano cognitivo não 

exauriente, a probabilidade do direito alegado, razão pela qual, deve ser mantida 

incólume a decisão vergastada.

À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.

É o voto.
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