
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001321-57.2015.815.0000.
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Mário Linhares Pordeus Filho.
ADVOGADA: Aline Medeiros Almeida.
AGRAVADO: Sky Brasil Serviços Ltda.
ADVOGADO: Marcos Antônio Leite Ramalho Júnior.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE ASSINATURA DE TV A CABO, SOMENTE PERCEBIDA QUANDO DO
PEDIDO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA CONTINUAÇÃO DE OUTRO
SERVIÇO  DITO  EFETIVAMENTE  CONTRATADO.  PAGAMENTO
EFETUADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DURANTE MAIS DE
TRÊS  ANOS.  DECISÃO  QUE  INDEFERIU  O  REQUERIMENTO  DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  OBJETIVANDO  O  CANCELAMENTO  DOS
CONTRATOS  VINCULADOS  EM  NOME  DO  AGRAVANTE,  O
CANCELAMENTO  DAS  COBRANÇAS  TIDAS  POR  INDEVIDAS,  E  A
PROIBIÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO,  CALCADA  NA  AUSÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.  NECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE  PROVAS  DA  FRAUDE  CONTRATUAL.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO.

 A  ausência  de  provas  de  forma  a  demonstrar  a  verossimilhança  das  alegações
autoriza a negativa da concessão da tutela antecipada, CPC/1973, art. 273.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
de Instrumento n.º  0001321-57.2015.815.0000, em que figuram como Agravante
Mário Linhares Pordeus Filho e como Agravada a Sky Brasil Serviços Ltda.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento e
negar-lhe provimento. 

VOTO.

Mário Linhares Pordeus Filho interpôs Agravo de Instrumento contra a
Decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f.
12/13, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Dívida
c/c  Repetição  de  Indébito  em  Dobro  c/c  Danos  Morais  c/  Pedido  de  Tutela



Antecipada de Obrigação de Fazer por ele ajuizada em face de Sky Brasil Serviços
Ltda., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando o cancelamento
dos  contratos  vinculados  a  seu  nome,  o  cancelamento  das  cobranças  tidas  por
indevidas, bem como a proibição da negativação de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito, ao fundamento de que não existem provas robustas a ensejar a
verossimilhança das alegações iniciais,  sendo direito do credor a negativação do
nome do devedor.

Em suas razões, f. 04/11, alega que a Agravada vem realizando débitos em
seu Cartão de Crédito por serviços que ele não contratou, prestados, no seu dizer, de
forma fraudulenta, na Cidade de Boqueirão-PB.

Sustenta que teve ciência da fraude apenas quando entrou em contato com a
Empresa Agravada para requerer a mudança de endereço de um serviço efetivamente
contratado, acreditando que todas as cobranças até então efetuadas em seu cartão de
crédito eram decorrentes de serviços extras relacionados a este contrato.

Requereu  e  teve  indeferida,  Decisão  de  f.  67/v,  a  antecipação  da  tutela
recursal  para  que  fosse  deferida  a  antecipação  da  tutela  como  requerido  na
vestibular, pugnando, no mérito, pelo provimento do Recurso.

Intimada, f.72, a Agravada habilitou-se nos autos, f.73/94, entretanto não
apresentou contrarrazões.

O Juízo não prestou as informações, Certidão de f. 99.

O Ministério Público não ofereceu Parecer opinativo, f. 101/103.

É o Relatório.

Limita-se o Agravante a afirmar que somente em 2014, quando entrou em
contato com a Empresa Agravada para requerimento de mudança de endereço de um
serviço efetivamente por ele contratado, percebeu estar pagando indevidamente por
serviços que não contratou,  e que embora os descontos em seu cartão de crédito
tenham iniciado  em 2011,  acreditava que todas as cobranças até então efetuadas
eram decorrentes de serviços extras relacionados ao contrato efetivamente por ele
assinado.

A Decisão agravada, f. 12/13, consubstancia-se na ausência de provas de
forma a demonstrar a verossimilhança das alegações,  necessárias  à concessão da
tutela antecipada.

Com efeito, o pagamento por um período de mais de três anos de um valor
relativamente elevado, R$ 225,10, por um serviço de TV por assinatura sem que o
usuário se aperceba de que está pagando por um serviço não contratado depõe contra
a própria verossimilhança da alegação de desconhecimento do contrato, exigindo a
produção de provas,  mormente quando pretende o Autor/Agravante,  com medida
antecipatória, o cancelamento dos contratos vinculados a seu nome, o cancelamento
das cobranças tidas por indevidas,  bem como a proibição da negativação de seu



nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Isto  posto,  considerando  que  a  tutela  antecipada  não  preenche  os
requisitos  do  art.  273,  do  CPC/1973,  vigente  à  época  do  fato,  para  sua
concessão, nego provimento ao Agravo.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


