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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 2253090-46.2016.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, 
em que é agravante DÉBORA CRISTINA FERREIRA DE MORAES 
(JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BCI- BRASIL CHINA 
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA (SHINERAY MOTOS DO 
BRASIL), COLOMBO MOTORS S/A e FARROUPILHAS 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM, em 26ª 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 FELIPE FERREIRA (Presidente) e ANTONIO 
NASCIMENTO.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2017.

Vianna Cotrim
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVANTE: DÉBORA CRISTINA FERREIRA DE MORAES 
AGRAVADOS: BCI- BRASIL CHINA IMPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA (SHINERAY MOTOS DO BRASIL), COLOMBO 
MOTORS S/A E FARROUPILHAS ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA
COMARCA: UBATUBA

EMENTA: Ação de rescisão contratual – Bem 
móvel – Tutela provisória de urgência – Requisitos 
ausentes – Indeferimento confirmado – Agravo 
improvido. 

VOTO N° 36.401

(recurso digital)

Trata-se de agravo de instrumento em ação 

visando a rescisão dos contratos de compra e venda de bem móvel e 

de consórcio contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta a agravante, em síntese, a 

existência de vício de qualidade do produto, que inviabiliza seu uso, 

pois a motocicleta apresenta problemas desde os primeiros meses de 

uso, tendo levado à assistência técnica várias vezes. Invoca as regras 

consumeristas e colaciona julgados. 

Processado em seu regular efeito, o recurso 

foi regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e sem 

recolhimento de preparo em virtude do anterior deferimento da 
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gratuidade processual.

É o relatório. 

A agravante propôs ação de rescisão 

contratual, pleiteando liminar para suspender o pagamento das 

parcelas do consórcio, uma vez que o bem objeto dos contratos não 

funciona conforme o esperado de uma motocicleta adquirida zero km. 

O atual Código de Processo Civil, em vigor 

desde 18 de março de 2.016, regula a tutela provisória em seu Livro V, 

que abrange os artigos 294 a 311. Ali estão previstas medidas de 

caráter satisfativo ou cautelar, encontrando-se o presente caso no 

primeiro grupo, cujos requisitos básicos restaram assim delineados:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Em suma, para a concessão da medida 

continua sendo necessária a presença dos requisitos do fumus boni 

iuris e do periculum in mora. Em outras palavras, necessária a 

demonstração da plausibilidade do direito invocado pelo autor e do 

risco de perecimento desse mesmo direito durante o período de 

tramitação do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Junior: 
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As tutelas provisórias têm em comum a meta de 

combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, 

sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução 

judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma 

forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados 

pela parte que se acha numa situação de vantagem 

aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni 

iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para 

evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em 

torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento 

comum, teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o 

risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso 

normal do processo (periculum in mora). 

(...)

É sempre da conjugação desses dois requisitos 

que se pode deduzir a necessidade ou não de uma providência 

liminar, sela ela destinada a cumprir o papel de cautelar, ou de 

medida antecipatória satisfativa urgente, seja o de tutelar de 

imediato um direito evidente. 

(...)

Para a tutela de urgência, não é preciso 

demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em 

risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá 

sua comprovação e declaração no final do processo. Para 

merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se 

apenas como o interesse que justifica o “direito de ação”, ou seja, 
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o direito ao processo de mérito. 

É claro que deve ser revelado como um 

“interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito 

subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando 

os elementos que prima facie possam formar no juiz uma opinião 

de credibilidade mediante um conhecimento sumário e 

superficial”, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o 

de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e 

provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. 

(...)

Para obtenção da tutela de urgência, a parte 

deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a 

tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato 

favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco 

de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer 

mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita 

e eficaz atuação do provimento final do processo (Curso de 

Direito Processual Civil, Forense, 57ªed., vol. 1, pp. 610/611, 612, 

623 e 624).

Na presente hipótese, não se entrevê de 

plano o direito da autora, que almeja a antecipação do provimento 

jurisdicional pleiteado na inicial a fim de suspender a exigibilidade das 

obrigações assumidas em um contrato que ainda não foi rescindido. 

Não se olvide que enquanto não declarada a nulidade do contrato, 

permanece ele válido em todos seus termos. 
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Outrossim, a urgência ou o risco de 

perecimento dizem respeito ao direito posto em discussão, não 

havendo que se cogitar em suspensão liminar do contrato de 

consórcio, em detrimento dos demais participantes do grupo, apenas 

porque alega que o produto contém vícios que o tornam imprestável ao 

fim a que se destina, o que deverá ser objeto do contraditório, quiçá 

produção de outras provas. Com efeito, mero prejuízo econômico-

financeiro não dá ensejo ao deferimento da medida.  

Neste contexto, não estando minimamente 

demonstrada a alegada urgência na medida não merece reparos a 

decisão que indeferiu a tutela provisória para autorizar a suspensão do 

pagamento das parcelas do consórcio. 

Em hipóteses assemelhadas, onde não se 

vislumbrou a presença dos requisitos essenciais, assim se posicionou 

esta Corte: 

AGRAVO INTERNO. Decisão que negou 

seguimento a agravo de instrumento. Contrato de consórcio. 

Falecimento do consorciado. Pedido de tutela para suspender os 

pagamentos. Inadmissibilidade. Causa que, aliás, tem como tutela 

definitiva a implementação do seguro prestamista. Dependência 

de apuração sobre se houve a informação de doença preexistente 

pelo de cujus para a seguradora prestamista. Fato dependente de 

apuração de provas em instrução processual. Manifesta 

improcedência. Confirmação pela Câmara. Agravo não provido 

(Ag. Reg. nº 2270712-75.2015.8.26.0000/50000, 11ª Câm. Dir. 

Priv., Rel. Gilberto dos Santos, j. 18/02/2016). 
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Agravo de Instrumento. Decisão agravada que 

indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Insurgência da 

Autora. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito. Necessidade de instalação do 

contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(...)  

No entanto, pelo que se pode extrair dos autos, 

os elementos trazidos pela Autora por si só não evidenciam a 

probabilidade de seu direito. Em que pese todo o alegado, dos 

documentos juntados aos autos não é possível se verificar a 

verossimilhança de suas alegações, porquanto somente se 

verifica que a Autora, ora Agravante, efetivamente firmou os dois 

contratos de consórcio, inclusive o último deles há mais de um 

ano e se refere a outro bem (31.08.15 cf. págs. 55/56 destes) e, 

ao que tudo indica, desde essa data a Autora vem realizando os 

pagamentos das parcelas dos dois consórcios (cf. págs. 60 e 

seguintes).

(...)

Tem-se, portanto, que os fatos alegados na 

exordial comportam melhor análise após a instauração do 

contraditório, de modo que realmente não se vislumbra, neste 

momento, a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da Autora, a autorizar a concessão da 

antecipação de tutela pretendida (AI nº 

2190081-13.2016.8.26.0000, 37ª Câm. Dir. Priv., Rel. João Pazine 

Neto, j. 11/10/2016). 

AÇÃO ANULATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO -
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRETENSÃO DE SUSPENDER O 

PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE 

CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PACTO EM 

RAZÃO DE GOLPE PRATICADO PELO REPRESENTANTE DA 

RÉ - QUESTÕES QUE DEMANDAM O EXERCÍCIO DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DÍVIDA NÃO NEGADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À 

CONCESSÃO DA MEDIDA - INDEFERIMENTO MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO (AI nº 0222855-09.2011.8.26.0000, 

15ª Câm. Dir. Priv., Rel. Edgard Jorge Lauand, j. 20/09/2011). 

Outrossim, observa-se que a tutela 

jurisdicional almejada tem caráter satisfativo, resolvendo um dos 

objetos da lide. 

Nestes termos, recomenda a prudência, 

como solução mais adequada para este momento processual, a 

manutenção da situação quando da interposição da ação. Este 

raciocínio restou muito bem demonstrado na lavra do i. Juiz, hoje 

Desembargador, Gilberto dos Santos, ao observar: Como por vezes 

tenho sustentado, a duração razoável do processo implica dano 

marginal que cabe ao litigante suportar, à falta de outro motivo 

relevante para a concessão da tutela antecipada (AI nº 881.705, extinto 

Segundo Tribunal de Alçada Civil, 2ª Câmara).

Ademais, não se olvide que é possível a 

reiteração do pedido ao longo da tramitação, caso surjam novos 

elementos que preencham os requisitos mínimos para o deferimento 

da medida. 
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Por fim, oportuno consignar que não houve 

prejuízo pela ausência de intimação dos agravados prevista no art. 

1.019, II, do atual Código de Processo Civil.

Pelo exposto, por esses fundamentos nego 

provimento ao agravo. 

VIANNA COTRIM
RELATOR
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