
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000150710

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2247628-74.2017.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SARA 
LUCIANA MENARBINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO 
EMBELEZE –BELLA BRASIL COM. E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA-ME.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARANTES THEODORO 
(Presidente sem voto), WALTER CESAR EXNER E MILTON CARVALHO.

São Paulo, 8 de março de 2018.

Pedro Baccarat
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2247628-74.2017

AGRAVANTE: Sara Luciana Menarbino

AGRAVADO: Instituto Embeleze Bella Brasil Com. e Serviços de 

Beleza Ltda.  ME

COMARCA: Santo André  6ª Vara Cível

Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de prestação 
de serviços. Tutela de urgência para excluir o nome da autora dos 
cadastros de inadimplentes. Probabilidade do direito demonstrada 
pelas conversas de “whatsapp” mantidas com a Ré. Perigo de 
dano comprovado. Reversibilidade da medida reconhecida. 
Recurso provido.

VOTO n.° 31.908

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento 

tirado contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de 

prestação de serviços, indeferiu o pedido de tutela provisória para 

excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito. A 

magistrada, Doutora Bianca Ruffolo Chojniak, considerou não 

comprovada a inscrição.

Insurge-se a Autora alegando que, na 

fase pré-contratual, as partes negociaram as cláusulas do contrato 

por “whatsapp”, ficando ajustada a data do curso para um dia 

diverso da quarta-feira. Afirma que, mesmo após acertar este 

importante ponto, a Ré apresentou o contrato com início das aulas 
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no dia 26 de abril de 2017, uma quarta-feira. Diz que assinou a 

avença, pois a cláusula não trazia o dia da semana, mas somente o 

dia 26 de abril de 2017. Sustenta que, após pagar duas parcelas, 

pediu a rescisão do contrato antes do início das aulas, sendo 

cobrada uma multa equivalente a 10% do saldo devedor.

Recurso tempestivo, dispensado de 

preparo por ser a Autora beneficiária da assistência judiciária, e 

respondido.

É o relatório.

A Autora pretende o reconhecimento 

da inexigibilidade da multa contratual decorrente da desistência do 

curso de manicure. Pede tutela antecipada para que a Ré exclua seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito e se abstenha de fazer 

novas inclusões.

Prescreve o art. 300, do CPC, que 

para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença 

dos seguintes requisitos: (a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo e; (c) reversibilidade da medida.

A probabilidade do direito está 

demonstrada. As conversas mantidas por “whatsapp” comprovam 

a impossibilidade de frequentar o curso às quartas-feiras.
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O perigo de dano é patente no caso, 

visto que são graves os efeitos da negativação do nome do 

consumidor, pois dela decorrem limitações ao crédito e 

constrangimentos pela inesperada restrição.

Por fim, a medida é plenamente 

reversível, já que, caso a multa seja declarada exigível, o nome da 

Autora poderá ser inscrito novamente.

Ante o exposto, dá-se provimento ao 

recurso para determinar a exclusão do nome da Autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, em 15 dias, sob pena de fixação 

de multa diária, ficando também proibida nova inclusão até o 

julgamento final da demanda.

Pedro Baccarat
Relator
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